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ΡΕ η ΕΑ ΤΤοΟ. 

(σΜ ΠΙαάοπ οσίο νοἰαπήμίοιας 4Πδροδίίαηα Π. ΙζςΓή οΡΗΙΓΓΟΓΟΠΙ, 
ποῦ. ης Γασ]ουαί, ράσο {αητπη απί οἱα ααπί δίς Πησας ΤΠ. ϱ8Η1 
προης ορογῶ 0580 Ιαηρίτος, αἱ οχ Ίρδα Ἰοσίίοπο, Γοῦιις 6οἨ5]ο- 
[α{15 οἱ οχρ]οταίῖς. ιδ ἰσίτν ἸπίοσγΙΙΠΙ οἱ οπμάΙά η {ογγοηί.  Νοη 
Ἱαφιιο Γαΐ, πιος. τος Πιασπορογο Πιο 6οππιονογοί, Ο11Πλ νιάσγοπι 
ονομῖγο οα, ανα ργανιάογαμα οἳ «1ο Γογοραα αΠΙπΠΟ. ]ΠΙΟΓΗΠὰ 
να αβοσις αδίπαπΏα Ἱππροίαδς δα ῥγαίοογΏ οὐ οσίτι», 
15 Ῥυοσσ]]]ς (ατάατΙ πιοα» εγιηρα» ο ΗΡΙ Ῥοβ5ο, πον. ΒαοΏθιις 
Ἠηογοῖ, Ώθ(ιο πιο ορογῶ 1 ΗοΠΙοΓΟ εο]]οσαία: από παπα. νογας 
Ιαακῖς, 5ι αι ἀοογοίιιν, ἀσιγαλ!, 5ἷ. ΠΙΙΙ ἸΠοςκοί, αἶ]α κα ασα- 
Ποπο ραγαδίᾶσα Ῥοσςο ας. ο 5οςΓαν οΓαΠ1 ΟΡΕΓΑΙΗ 5ονοΓΙ5 ν1γο- 
χαπα. ἀοσίογαῦα. φι(ῇ5, Πηρτϊπηϊς ]απίογίσα, απ] 1η Ῥοσία Ῥήπαῖρο 
γορίο Ιπιογργοίαπάο, οἳ Ἰάομοα ο]σοα οπιοπάαπάο, ο ζαγηΙπῖδο πο 1η- 
ἀο]α οσγίο 1αά1οἷο οοηδιποπ(α, 5 Πο. 1π. ρΓῶ5οης {6ΙΠΡΗ5. {απιοι 
Γιατῖς. απηϊς ο5δεΏῖ νουδαίυτ]: ἀοσσριιπί (όμηρο γα, απ. Ε] Ῥνοπιιη- 
Πα δἰηές 5ο ΠΙΠΗΙ ΟΠΙΠΙΠΟ Ῥοιρς Επιισῖς ΤΠ. η]οῖ5 οοπηπησπίαγ]]5 Το- 
Ῥοχ]155ε, πο α πιο]ογα αΠάσπα οκεοσϊαμα: ΠΗΙΗ1 δαΐ]5 οί οοΏςΙ 1 
{αοίΊηιιο οοη5ο]οηί]α. 

Φιιο οἱ1Π1 655611 4ΠΙΠΊΟ, ΠΟΠ ἀθίοΓΙΙΙ5 ΙΠ α- ΟΟΠΡΙΙΙΟ Ίαμα απο 
οπρίο, αἱ ΠΗΠΟΥΕΠΙ Τ]α415. οἱ ήοπαπα οΙΓάΓΟΙΗ, ια ϱΟΠΗΡΙΗΓΙΙΠΗ 
αι οσα» Ἰοεοηῖ αυ ηλίαίος Ἰαιιά τοδρίοϊαπίς αδίοις ας ἀᾳσ]ζο- 
της ο55οί αοὐοπηηιοζαίας 4 παπα ΟΙ 1ο 1 Πζς(ή ΘΩΙΡΟΓΙΥΗ, ΟΙΗΠ1- 
Ύἱἳς 6ΟΠΒΙΗ ΠηοΙ γαἴῑο Ῥγα [αίομο ῬγενΙ 5ί εχροποπάα: 14 εονία 
ΠογΙ ΠΟΠ Ρορ5α βοηςὶ, Πἱ5Ι ρίας που» 1η. Τἠαάς τουοηδοπάα ορεγα» 
οοηΣί]ά ή, Γαἱοποπα οἱ βπονη, 46ΠΙ1Ο ΡΙΟΡΟΠΟΤΕΙΗ: αποά {απίο 1ηα- 
οἳ5 ΙΙΙ {αοϊοης1Πη 6556 πες, αποπῖανη νΙτογΙπΏ 4οο{ΟΓΙΙΗ, 411Ο5 
ΕΘΗΡΗΙΓάΠΙ οροτῖς Ιηδ{]δςο αά1ο, αἲ αἶια, ανα. 1ρδι5 οογάΙ ογαη!ῖ, 
Ῥτνορογαπ ση, {ος ιπαοπα ασο]θ1ί, ας πο 6ΟΓΙΙΠΑ ιΙάσπη, 411ες 1η 
Ῥνα.[αἴποπο ππα]ονῖ5 οὐ 11οπ]5 4ο οοηβί]ο, ἤπα εἰ Ίεσο ορεγα πιθα., 
οχροβ]ία η, γαὔοποπα Παδογοηί αί ποπίΙοποπα {αοσγοηῖ. 

Ῥνοροβδίταπη. Ἱίαφις ογας 1 ππα]ογο οοπήοπο, ΓΠαάοια οαγαῖς, 
α παπά α. ας {ποτ νιάεγαπα, οΓΙ5Ι οἳ ΙπίογρτείαίἸουα Ἰάοπσα 1η- 
είτασγο; Ἱία απ]άσπα αἱ ἀἰσποπονι Ἠοππογίσαιη, απ ΙοΓοπ(ιαο 
5ΟΓΠΊΟΠΟΙΗ, «]ισοηί τας οπποἱσαγΘιη. αΠΠΙΙΙΟΡΙΤΗ ΠΟΠΗΠΙΠΙ 1166 αὐ 
Ἰνογοῖοῖς (πηροτίδιις 5ης, Ἰπσιοῖα, ἹποΥσΠ. Ἰοᾳιεπ1 εἰ Π5ΙΙΗ, 
πονάς ἀεε]ανατοία: αιια. 5ἳ Ῥογ[οςἱδδει, ΏΟΠ π]α]ο πο ο Πίογϊς 
ΠΠ ΠΡΙ ο55ο ίαασραιη. ΤοΏςο ΟΠΠ ΤΟΓΙΠΙ Ίδια οἱ ηποῖς 1η 
Ίρρα. ἨΠοπιοΓί απτουρτείαὔοπο, αϊςιιοιίος 1. ϱΟΠΙΠΗΗΙΟΠΙΙΠΙ οατίια 
Ῥονασία, οχρον]πιοη!15 ριοῦο ἀπάΙοσ αν, αλά. ο55ο ΗΟΙΠΕΡΙΙΠΙ ]ε- 
5εγο οἱ νογίογο οἱ αποἰαπάο 5οπίοηίῖας «παΙσµηαιΙς πποάο εἸσοτο, 
επΙδίη «11οηι1ο 5Ἱπσ]ογιπα. νογβογΙπη απἲ ο0οσάΒὰ οσΊσογο: αναα 
6556 [οἵπα ης Ἰπίοτρτοίαγ, ΙΠ{ο]]Ίσεγο νονῦα οἱ 5οΏδιι5 οχ Τα- 
Ποπ]ριις σγαπηηα (1 οἷς εχρ]ογαἴα, 1ΠΟΓΟ Ιοᾳ επ ἨΠοιποτιζο ασουταίο 
οχει5ςο, 5ομςαδᾳ 1ο ΡΕΙΡΟΟΓΙΠΙ ᾖλομήπίπηὰ Ῥογδροσς. Οου]αποία 
οσα Εὶ5 ογαί οπγα αἰίογα, αἱ Ἰοοιιομῖς νι]σαία» Γοπίσι, απισυιία- 
{6υ] οἱ οαἱ15δα5, αΠΩΙΙΥΟΓΟΠΗ, 16Ο ΠΟΙΟ 1 πίτα, ογαΠπ]αΠζογΙὴ Λ]οκ- 
ΑΠ ΓΙΠΟΓΙΩ. αοἰαίοιη. 5ιαὈβΙδίοΓΘΙΗ οἱ 1π θογά. οοπηπιθη15 ασητ]- 
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65Ο6ΓΟΠΙ5 ΥΕΡΙΠΙ αἱ οα5 ΙαοίΙοΠθς ΤΙΠΊΑΓΟΓ αἴιας 1ρ5ι 1Π απ ΙοΓΙ-, 

Όας [ρεῖς γορετὶςδοηί πί(ιια αἳ Πὶ5 Ῥουγο αἆ ταρφοάογιπα πιο]]- 
Ώοπες, οοΠαίπΙδ11ο ΥαΓΙΟ5 ναγίαπά1 οἳ Ἰοσιρ]οίαπάϊ οαΙΠΕΙ, 5 Πάπα 
πΕΙΙΗ αβειιγσογοί, (ΠαΠΜΠΗ Ἰοσγοί, δε αἲ τοπιοῖβδµπα {απ]- 
Ῥογα: οΟ(!1ο ϱΧΡΟΙΙΥΟΙ 5α]ίθιη, ναπο πο οοπαίιι 14 {οπίείις ας πα] - 
Ίο, αἩ »α]ίομ ααιιο.. Θα φάσμα αἱ γοοίο Πογοηί, Ὃ ο. ΠΟΠ 
ηποᾷο θα, απ αἲ ππαππη ογαΠί, αγηρι, νογαπα οἱ αἶία, 4ΠΟΓΗΠΙ 
ΡοΏης1 ϱρος οἵαί, οσον] Σν], Ἱπρηη]5 Θομο]ία απϊςαἴογα, πα] γα 
εορία, 4 1απη αδυς α αιιορίαια οναπέ ραναία. Ἀοφς 1π 5 41ο 
γορίο πο {αοσγο οκ] παβαΠ!, απί Ἰαιιάσπα αἱ παπα Ῥοβί{αϊη 6956 
Ριίαν]Ι, αιἲί αἰἴογάπα. 5οιι οΠΙσαπη 1. ἨοΙησΓο οχογοσπΏπη, 561 1Η 
ΠΙΏ. ΦΟΓΠΙΟΠΕΠΗ (γαης[ογοηήανη, 5οἱἳ 4πουΗΠΩΙ1ο Ππο(ο 49 Ροσία 
Ῥοπο ππογοΠίΊτη. 5ίπαῖα οροεγα Ίπαο Ίηθα οχο]ι15], αιιί οιρίαπι 5οιι 
οΡ{ιΠ. 5οιι περα” Ίαιιά]δνο αππσααπα. αρχ], 41η Ιίατοι 
Ροῦ5, Ῥ]ηγος νίχος ἀοζίο5 Ἠπο ΠΟΠΗ ΟΙΤΡΙΙΠΗ 0586 1Η 05ΡΟ5: 
βαΐ]5 ϱΠΙΙΗ ππαίονία. Ἰαπάπα Ῥ]απί ας αἰῖς 6αρογορ5ο ογεβοραιη εί 
ΏΙΙΗς αἱ 1η Ροδίογιπα:. Πα πί πηο ῬοῦδΙς ΟΟΠΙΡΟΠΟΓΟΙΗ αἆ οχΧοπῃ- 
Ῥ]απι []γδεις, αι αἲ πιοπ(Ιοιη Ίγπῃ, ο ὀοπο, ΠπΗΙ, πζ)ιὲ] ὑπιο- 
ἄθος πιο ᾖοο απιῦΟ 1108 σαρτεί. ης απίοιΙ. ραγαϊῖς τα 
πἴσπ Ιη. ΩΙ] ο556 βία{ιογαϊη, αἱ ΠΠ], αιιοά οᾳ ιά σπα απ Ρο ΓεΙη ας 
νο]]ειη, αΠΙΠΙΟ Ῥναοσσρα(. αζίογοπα: ΥΟΓΙΙΠΗ αἱ Ῥππιο Ίοςο 
41 9γογοπα, φαιά 4ο 5πσ]15 απ {οπά πηὰ οδδοί: {πι 4ΘΙΠΙΙΠΙ οχ 
15, ινα. 5ἰσ]]]αάπι ποίαϊα, οχοικδα, ΤΠ αίταηφο ραγίοιη ἀλδροεία, 
5α0ρ1115 απιτηαἄνογοα οἱ οοπιραναία Γαογαπί, οοἱσογοί], ΓαπΙαΠΙ 
1η ΦΙΗΗΝΠΑΗ οἳ οΗ(1πο, αλά αιιοά. ῬνοραΡι]α νά οτί: α1αἩ- 
ἀοφιΠάσπα οδνία οί οχρ]οταῖα (οοπΊΙ5. ραιιοϊραῖνηας, ΜΠ5ΡΟΠΡΟ Π{α- 
ας Ῥεάςε, (οπίαπάο, ἀπὐιίαπᾶο, απιὐ]σοπάο, Ῥτουθάσβρανα : (απίπη 
αὈέπς, αἱ ἴσππογο απί αγγοσαηίος αφ]ά, απί οκ ἱππροᾶς, ΡτοπΙΠ- 
ἤπποη. Νις οπή πηπ]έα η Ἠοπιοτς5, Ἱπ αἱ θιις. αγορα», «4 
Ίοσα κι υ]οσίσ Πα τοῖγα νΙάσγοπα, ᾳπαπάοφ]ά σπα σος ΕΠΗ ΒΙΗ- 
πηα σαγπηπῖς Ἠοπησγ]αϊ, πθς 6Η δα Ἠονηογίσο εοπνοπηιΏί, ραῦ- 
Ώπα αἲ απϊηαϊς ογαππια(]σῖς Ίαπ. ποϊαῖα, ΡαγΠΙΠη ]οσίουί. 546 ΟΙΟΓΙ, 
ΠηρΓΗΗ]5 5ἳ εοπποί Πποηίέιις βιοπί, [αοῖ]ο γαι σπα Ρος ομίία». βι){1- 
ποτε 1Π. Ἠῖ5 οροναπι ποσα 6556 Ἱηία]]οχὶ: 5οχοσπία ἵα]ια 
Ίοεα, Ρ]εγαφτιο απίοα Ίος απίπαάνουσα, ποίαν], αῖᾷ 4ά βιποι]15 ΤΠ 
ΠΤΓΑΠΊ(116 ῬαγίεΠὶ 6ΘΠΡΟΓΙ Ρορδ, αρρορι: : ον ΟΙ πηθηίο, 5ὶ ρίγα 

ε]ησάσπα σεπογ5 Ίοσα απ ηαάνουδα ΙΠίος 5ο Ποι]σοί οοπραγατε, 
{ογο, αί πα ο0γΗΠη Γογίο 4ο Ἰπίογρο]α ποπ] δις. 1ο απα. Ῥουνοβῖσὶ 
Ῥοδδοί, α1ιο αἆ Ιοσίίοποπα σος ποπ απ. αίοπά πα οδδοί: «ΟΠΠΡΕΙ- 
(πππφιιο Ίπάς Παβία], σα οσα «ΠνοΓΒΙΒΕΙΠΙΟΓΡΙΙΙΗ 9556 6ΟΠΟΓΙΙΠΙ εί {οπ]- 
Ῥογυπῃς Ὠθς Ῥο58ο ᾱο Ἡῑς ης Ίορο απο Γονηλα]α, αἱ να]σο Πί, Ῥνο- 
πυπΠατΙς οχρεΠέα. 6586 ἀιβϊοί μη Ἱη. 15, (155 βαη{ 5ογΙΟΓΙ5 Πο- 
ἔδος αἲ Πο] πα ο55ο 1π. νοιιςίοηίθιι5 οογναρίε]]ς εί ΙΠίογρο- 
απο] 0115. α πα ΙΤ Πλα]ίο ΠΠα]οΥ. οδί οορία; τηαρδοάογΙὴ. 5ου Ἰα- 
Ῥαπίο οἱ εμας, ππΘμογίΗ, 5ο βοπίοπίῖης οχΡρ]οπά1 5ίπά1ο, 56ἱ1 Πο- 
ναμά1 οἵ δια ΙΠΙΠΙΙΟΟΠΚ1 αγτοραπίΊας φπαπάοφΙάσνη, αῑιο {επιρογα 
οχεπρἰα Ρεῖνπα Πογιηί κοηρίο οχαναία, Ποῦ. 6ΗΗ θὰ οσο. ἹΠ]- 
ἀπαδίτια οἱ Σα ίαίο, 4 παπά Πος. γοφιήγίπηιι5, Ἱοσίίο [Πας οοηβ ία. 
Φιμά 2 αιιοὰ 1η αρογίο οδί, πηι]ία Ίοσα ο55ο οοΠδΙ]1Ο ορρίο Ἱηδενία, 
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υἱ ορίο” παν γα οπ]ς, ΠρΓΙΗΙδᾳ116 ΙΠ{ογνοηί5 4θοΡΙΙΠΙ, 4ΡΠΟΙ ο5φοί 
ΠΟΧΙΙ5. Ῥαδρίοαμά! Ἱπηιιο, ἀπυίαπά!, οἳ αὐποίαπΟ1 ππαίοτ]α 1π Ες 
οδί απηρ]ϊςδίπιας οπΊπηνοτο οπῆσα οδί οπίαιιο Παρτῖσα, οΠή π]]α 
οοτία ας ἰπία τοσι]α ας ΠΟγηΊα αρρείαί, ατα; Τη το]1ο]οπά15 οἱ α- 
Ὠ{οης15 ]ουῖς οἱ ἸοσοπΙΏι15. οἱ 1 νουβίθιι5 Ιη{οΓρο]: π5, γορο15, 
ναπία(ἶ5, «Ίνογρα οίαϊο οἱ α «ΠναυδοΓΙΙΠ ΠΟΙΗΙΠΙΙΠΙ Ἰπσοη]ο οί οροα 
Ρτο[ος(1ς, γοσθγς Πο ας ϱΟΠΙΙΠΟΓΟ Ρορ5:!, πο 5ροοῖοδα Ῥτο σθγ15, 
μα οἱ ορίπΊοπες Ρο εχρ]ον αἲῑς αππρ]οσίαηι», 

Ἐκ 5. αια. ἀῑχί, ΠΠ{ο] σπίτι, ΠηΦΕΙΕα ΓΗ ΙΠΘΙΙ ο55ο. Ιομ]]Π]5, 
απὶ οχρ]ογαπάο απηδίσαα οἱ οΏδειτα, Ιπάασαπάο Ἰαίοηία, αἆ νο- 
τονα οΡποπθα [οηόαίς η]. απιοὰ να]σο απί οπού ας απί ῬγοπἩ- 
Παίαν, Ῥνο Αβο] που ἀῑοίο Ἠαβοα!, πν οχοιιδ5ονί ας ἱς- 
Ροχονῖζ, 5αϊδηο βνηια Βάσος ας γαἴῖο αδεογης 1ηδίςς απ που Ίρ5ο, 
ΠΙΦΙ ΦΟΟΙΙΠΠΠΙ ΤΟΓΙΠΙ οαι158ας οἱ ατουπποεπία, αιια. ρευδρεεία Ἰαβοαί, 

Ῥνουιη(]οί, πποο ἀλἹίαπάο αιιί οοπ]οείαπάο, πΠΟ(ΙΟ. 5ίαξπεπάο. 1Π 
Ῥαιιοῖς αδεονογαπάο, ΟΠΙΠΙ απηῦΊοπο ασ ναπ]ίαία ρτοσι| Παδίία. 

Νος Πάφο ποναπη πας 15 ΤΟΟΘΠΡΙΟΠΕΙΗ 1Π {τοπίο γι Ῥτοπηίουο 
νο], αποπίαπα. ΠΠ] {αοσγο 5οἱοο Ἰαοίαπίους Ἰα]ιις οΠΊπη ποπη]ηϊ5 
ἀἰσηπίαίοπα Πο. 5α5ιηοί οὐ 1πο, 1π αιια ΠΙΙ] αἰιιὰ οσογῖ5, 4 1πΠ1 αἱ 
Ιοσίίοποσι νπ]ραίατη ογγοί δις Πογατίογαηα οἱ οροαΡΙΠΩ ν αἱσαπ ας 
ευὐαιῖς ουπα]ηγος. ΊιοηΏσοε αἶα, πθιιο οἵανΊογα εί Φβ]οϊ[ογα, 
Ρτοδε(ποηάα δυηί, απίοϱΙΙαΠῃ ἂς πονα Ἠοιπετὶ τεοεηαῖοπα οοσ]{αγὶ 
Ροββτ. Γι οπΊπ Ἱ]]ιά ταίο {ασσγο Ἰοσγεί, πεσσςδο ο5δοί, τ1{ οιηπ]α 
θα, οἴνα. 5αρτα ἀῑχΙ, Ἰαῦογοπχ15 ]αμα εβοσία οί οκροῖτα, 1 Ἱτα αί ἆα 
Ἰεσί]οΏα οαΓΗΠΙΠΙ5. Ἡαδνέα ας {αοὶς αΠΏ(ΙΠογε, απο σα ΥΠ ΠΟΟΡΗΙΗ 
Αιἱοκαπά ΠπογΙπη ἴομχρονα Ῥοπίία5 οοηρίαγοῖ, Ἱηρηηής ας 15 ]ουῖς 
ας ρατήρης, αα Ῥογ «Ἱνοειρδα ἴοππροτα, οί Πναρκο Ίσα οοτππα ο, 
ατα, απο ιπογα οχοπηρ]αα οπνατυπέ, 5ιά1α, εοπαραςϊ οαγη]Π]5 ας- 
ερρφοτιιηίς προ απίοπι δυπί Ί]α, πας αάλας 4 12ΠΠΛΗ5. Ἀοφιιο 
βα115 οβδοί, ΙΙΠΙΙΠΙ οἳ αἱ{ογΙΙΠΙ περα {οτίο οκ να ΠΗΠΠΕΙ1ΟΙ5 οοηςί- 

{στο ἃς' ουσ], ας οῑχ1, Παβία οανπη]ηή5 απαθή 1γ, ΟΠΠ Ίρδα ἀ1οί]ο 
οἱ ογαπηπιαί]οα ταϊο αᾱ- σγαπηαί]οῖς Αἰοχαπαά]ηϊς δε παηπίαία, 1 
ηισά ΠΟΠΠΙΙΙ]15 ανα α ἠσΟΡΗΠὴ οΏβουναίΙ5 αἆ οοσΠΟΒΟΘΠ(ΙΗΠΙ 1 
Ῥτοπηία οί: νοίιςίοτα αιίθΠι 5ἱ πο ΙΠ Ἰουυ Τοδίογο γο]ιοηῇς, 
5οχοεη(ῖ5 α[ῇῑς, αμα ραῦα ας βΙπη]]]α 5ιπί οἱ οα5οιῃ πηιίαιιΟ1 νΊοος 
Πασιίαηί, οπη]ςεῖς αιιί ῥνοδεῖς, ᾳπιοιποςο ἴο Ώου] ο1οἳ νΙαβρι5 Γαποί 
πιοπθοας: δ Μαρπιπ απϊᾳπΠορα Ἰοσοπαπα πησγπη οσοι 
τος]. Ῥο5ςο Κἰσαιηπ]ο γος[ίο, οι] ΙσπογαίΊοηο αγαπηπηα πσὶ 
Αἱοχαπάππὶ νεισιῖοσα Ἱπηπιίαγπέ Ῥονκαπί θα. 411ά 5ΡΗΥΒΙΠΙ Ῥο- 
5, Γασ]ἱο αἆ οογίαπι αΠ( παπα παοπεπι ας ἀοοίΙΠαπα τονοςα! : 
αιοά οἴῖαπι αῑηα οκ Ῥατῖο Γαοίιη 6556 α ντο ἀοοίο ν]άϊ: οηΊπι- 
νοτο αάδας εἸαπποηθιις οχαῖροτον, 5ἱ 1Π. 1β5ΙΠΗ ϱάΥΠΊΘΗ 1Π{ογγο Ἱη- 
νεηία νε]]οπ] ! οἱ τοσίο, ΠΟΠ Τἴαπ1 οᾳ 6 οα15δα. απο δἷς {απι παπ]ία 
Ίσσα παπα οσςοηΠί: αὈδοπΙῃ ΠΙΊΠΙ ο55οί, ϱἸαπ]αγο, πη]ία Πα ο.5ο 
πηπίαησα, ᾳπαπάο μα. επί οοτραρίας 4Ππαπῃ .ἲ. πηαο]5 ΡΤΟΡ- 
ίογοα, αιιοά 14ο «Ισανηπια Ποπ Ἰοο5 ππο(]οἔΥ οπιπίθς, 11 
ο πᾶς πονας οτοαί Ἱπο]οσίαςς απούφ ιο να] Ίου {ασίο 5αροισιηί 
το αἰα αἆ απςΠογοπα σαγη]ηῖς Παδιαπα αἰἴοππροταπάα: αιπύιις 
Ταροπ(15 ΠΟΠΚΙΠΠ οογία ασ νογα ΠογΙΠα τερετία ορί. 



νι ΡΕ ΈΕΑ'ΡΙΟ. 

ΦοσΠάΙπα Ἠαςς, 5ἳ τοσίο οα 5ο Ἠαροπί, ἆοπος αἱ Ιδία. απ» Ποι- 
απ (θΠοπΙ5, Ρογνοπίπα Γαογῖί, ασηιοδοθΠ πα ο5δο ἀῑικ] Ἱπ. ο 
Ἠοπιεν Ἰεσίίοπο, αι ογαπηππα σοι. ΑἰοχαπάγΙποΙα. βίας 5 
εοποἹηπαία αἆ δια ποδίτος ρτοραραία οδί; οχασία αι]άσιι αἆ τα- 
Ποπος οθγία5 οπῖσαςδς αἴφιιο Ἠου 1]]ιιά οδί, αιιος οφ ιά σπα πο πα {5 
ΒΙΙΗ. φα]ίομι 5ο( 1 νο]υῖς ΠΙΗΙ] ἴοιπογο ποναπο αιιος ΠΟΠ. ΡΟΡΣΟΙΗ 
Τη ΑΙπΠἒια5 Ἰοοῖς αἰῑῖ5 ίοπογα, που ΠΙ]]ο ο1ηὰ Γγασί 5ομ1]. γοζορία 
πηίαΠ(ο ααί οοηνο]]ομάο. «ο απιάιπάιπη οβΊ ναπιίαίοπα Ἰ]]αα Ἱι- 
νεπ]]]ς αἴαίῖς αΠΙΠΙΟ οχειιδεῖ, αῑια οκ ποναπᾶα ]οσιοηῖ5 οοπαίιι οἶα- 
γο80ογα νο]ίοπι. Ἀαφιο ία αιιοίοπίαίεια Απδίαγομεανη ηῖσς 
5ος] Ργο[οδδιις 5η. 4πἼρρο 1η πη]Ι15 πηα]α Ππαίατη, 5α0ρο Ιονοπι 
οἱ ναπαπα, ΠπΠογΙΌπδᾳ11ο αἰΠογπὴ σγαπΙΠλαΠοΟΓ ΤΗ ]π61ο]]5 το]οσίανη. 
Ου 1 15 5ος μίας. 5Η, οπηάιάο αεχροδι!, Ῥτοραπάα νο] 

ἀαπππαπάα αἰῑς τοσα ας αιιά οΠΊπά (15 655ο Ῥοΐοδί, ο παπα αἱ 
5ιιο αδαιιο (ππαίας ]α]οος (πο, 5ἳ αΠίος εαἰοῖ, ράσο Ίτ- 
ά1ο. 5ϊ οὐ σπα Ἰροεγίαίοια 51ΡΙ νιπαϊοοί: αἱ νοτο 14 {ποιαί ΊΠο- 
ἀοδίο οἱ 5ΊΠο αἱ οοΠπ{αΠΊΘ]Ίοδα ἸηδοσίαίΙοπο, 14 {ασια αὖ Ἱπ- 
8οπι1ο Ἠαίο οἱ Ἰρονα]ίοι Ἰηδίγασίο, πη]ίο πηαρῖ5 αὐ 6ο, απὶ Μιι- 
αγΙή. δαοτῖς ης. δἷ{, οχροσίο». 9] {άππεπ. ορδοηί, 41 Όι15. 1η 
5 ἀπιδρ]ισσγοπι: ΠΟΠ ἴαπιοι ααὐιίαραιη ο5δο 1Η ορογα που αᾗῑα, 
αἴῑας νΙΠ5 ἀοοίῖς, οαπα αν ππο ἀΙβδομ(Ποπί δις, {αο]]ο οὔδοιη Ῥγοῦα- 
αγας. Εογίαπα ασια ρτοριία ορισογαηί ααχΊ]]α ορεγῶ 1ης» 
οἱ 50ρ]άῖα, απλο ΡΥΙΠΙΟ 1 αδας ραρῄσος να]ραίας Ιπδρεχογαπῃ οί 
εοπίπἰσγαπα οοὔ]σος ας πες νΙ5δο5 πος οοσιΠίοδς Ἰαοοππι ας 
Φο]ιο]ΙογΙΠ1. εορίας Ἰαιιά. οοη{ειηπεπάα5, ΟΠΙΠ( 16 115 ορο5 ϱΥάΠῃ- 
πιαί]σα5, ο] ]σας οἱ Π{οναγίας απρ]Ισηλας 1π. ΠΙσΟΙΙΗ Ῥρτοίπ]οΓα μὴ ς 
Ἰοοίιοπῖ5 νι]σαία {απ ΙαῦΙ απΠα]οι. Ρίο ΓΙαΙ οοπίοχΙογατη, 6Η1]115 
ηπ]]α απίοα ογας ποὐίία: ἆο Βομο]ς, Γιεχιας εἰ (Ιοβραγ5 οχρο- 
ΒΙΙΕΓΙΠ θα, 15 1Π{ου εορία5 Πιίστατίας ποπά απ Παλουαπίαςς Ώρος 
φα]ίοια ροριανίδια5 Πιοῖ5 οναία οἳ Ἱποιπάα ἴογο ατίταρας, 5 
οπῖπη, αΙ ροδί της Ίπ Τοπήσγο ο Γα5 οπ]]σας ογαπί ροβί(Ηπ], εορία5 
αρροδι οργοσῖα» οἱ Ἰαμίας, «πρι παπί αλ, οὔαμι ΠομΙΠο 
1ησο Ἠαιιὰ πιοππογαίο, απί ΠΟΥ Πη]{οΡΗ, ΟΠ1. οοπ{θΠη {τι ο]α5, 6 

4119 181 Ργο[οσσηί.  Ῥτοίοδεις ϱ/4Π1. της 4ο πα π]ογο ΟΛΓΙΗΙΠΙ5 
ἨΗονπον]οὶ Ἰαλήέ 1η. ἐρδῖ5 Ῥομο]ής απϊᾳοίβς ραισῖογα» 411αΠὴ 
5Ρογανογα!!, γορογίκδο οοηίτα πηπ]ία ραγασὶ Πα α ατα πηια [ος 
ο55ᾳ α]ίαία:. Ίου αΠφιο να]οτο Πο. ροίσγαί αἆ ΟΝΗΠΘΠ ΟΡΟΝΑΠΗ 1Η 
5 ροβίίαϊη εασ]αυαπη, οἳ 1ρβαπῃ Ἰοοοι]5 γαποίαίονη, οκ οοιᾖ]- 
οἴριι5 ποπ Ἱπδροσί]ς οἱ οὐΠοπΙδια5 5ίπο οοΏΡΙ]1ο απίοα α)ήὈτ15 
ομοίαίαπα οἸοναπάσιη: οπαπ ος που. ἀοδίάστανο ἀαριῖί Ἱπ Ἠο- 
ΠηΘΟ ! απῑς αἰαίαπα Πο. παπα! θα. οΡΊ ΦρΟΥΙΟΓΙΠΙ {οπη- 
Ῥοσά Ἠονηονί οσί ο 1ο θΙπ αρραναία απί ο 160 ας Ἰηίονργο- 
ἰαοπ]5 οορία Πηδίγασία | μή] ι 

Άίαιο Ίνα αιιἰάομι ογαπί οα, 45 α 1π6, 5]νο ΙΠΙοΓΡΥΕΙΑΙΟΠΕΠΙ 

5ρεοίαγος, βινο οπί]σση, ]ατο ροίοναηπί ροδίπ]αν. οἱ οχδρορίαΓΙ. 

πα ργαίογοα αοοοδδογιηί, Ροίεναηί βα]ίοπι οχοιιδαῇ.  Αοίαι 

οπΊΠ οδί α- πο, {αΐσου, ρα]]ο Προγα]ιι5, οχοθΙδι15 νανή βοιογ]5 

π0]οσίῖς. Ἰο]ούσγαῃ 1Ἠ ο05 ναι]α οὐρουναία, ᾷο απ ρι1ξ ο γα πας 

απα.ΓοΠ( ΓΙ 9556 ΙΠΟΠΙΙ, αἲα ας δαρ5 «ΟΡΠΟΡΕΙ, αἰῆις αἲὐ 



ΡΠΑΕΑΤΙΟ. νι 

ας Ἰηνορήσαν, γο]οῦαπα: μἱ 4ο ἀΙσαπηππο Ἠοππστίσο, 4ο ἀἰα]οσίο 
ἨΠοπιονὶ. Τοηῖσα, ἆς τιςιογῖς ΦΟΡΠΊΟΠΙ5 οἱ Ἱπρογ[οοία ογαιηπηαί]σα» 
νορισ]]5. 4ο αδα ραγΠοπ]αΓΙΠ1 Πο απαοππῳο, οἱ Ἠοιποτίσο, ο 
46 πα] {15 α)ς ιο σσ ποδίτ]. οοπογ]5 ΠΟΙΗΙΠΙΠΗ 5τπς1ο Ἠαιιά 
Ἰηζ]σηϊ5: Ἠου οπΊπ. οσΙ ρου {οίανη ταση, αἱ, ο. νΙάσγοηα 1ΠΗΙΙ- 
ππογα 1Ἡ Πτίογϊ5 τιοβιτῖς 5ΗΡΕΤΟΣΣΟ6, ασ. ἁθοία ΟΡΕΤΑΙΗ ας ΙΤ 

ἀοδιάογοπί, πος ἴαΠΠΕΠ αἲ Πο αὐδοίνί Ρορδηί, αἲς ΙΠ(1αΠ1, ΠΊΟΠΟ- 
ΟΠΗ α]ῑο5 ας ἀαδίσπαγοπα σα 1π α1ια" {πσομΙ τη εί ἀοσίτΙΠαΠΙ ΙΠΙΘΗ - 
ἀογο πιαχῖπ]ο οχροθίγοι: Ἰάᾳ 1ο 1 ἴαπίο ππασῖς ΠΠΠΙ ΓαοΙοΠΟ ΠΠ. 9556 
Ῥυίαν Ἰς αποΏία Πλ οσα Ἴλοας ν]ία» Ρπο[οννίοηο 14 εοηνοπῖοραί, ος 
Ίρ9ο ας οιιῖς οἱ ν]ία ο{]οῖ5 ἀῑδίπιοία5 ἨοἨ. οο ο(ίο υ{ουας, απο 
αλ, αξ πὶ (απίαπα 5(ΚΙΟΡΙΠ1 σοπεῖ νασαγο Ἰσογεί.. Μα]ία Πίαφιιο 

1ης Ῥογ Ρανίο», οἱ 5ιικοσῖνα ορονα, Ἰπολοαία το]]οία δαπί ας Ῥευ- 
βοϊεπάα: Ἠοφιιο ΦΠΕΠΩΙΙΑΠΗ. Πογα έν ης ίπα 1 1 πηοΙ 6ΟΠ{ΙΙΠΊΟ- 
παπα νο δΙΡΙΙΗ 6556 Ρυίανῖ; 5 νι 4 πσφιο Ἠαιά, Ῥαιισος 5, απ α 
ππο Ρο ΓΠπάο ο5δοηί Ῥοδιία, δαρογβίγχ]δδο δα. 51ο αι οοἩ- 
οη]Ποπ(ο οἱ ας Παιιὰ ν]σατ. 

Φιμά. νογο2 απ ης 1Η τος Φἱά οηὴ Ῥοπο ππογη], απο σα. 5Π6 
αήδας πιπ]]α οργία, ν]ν]άα οἱ ἐναργύε, ΤΟΡΙ α- Ῥοεία οχροςΙία Γι 
5Ρροσ]ος αΠ/Πιο οοπαῖρ!, Ώσ( 1ο αἆθο 5α:15 Ἱαουηάα Ἰοσί1ο 655ο Ροίοςί, 
αάἠδίία οροτα αθια Ῥγαοῖρια 1η οοηδρίοιιο Ῥοπογο αἰ]αῦοταν1 2 
αιιοά Ίουα αἲ Ένο]απα, 1η απἶδιις Ρασπαίπα οδί, αιοᾷ οαδίτανησία- 
ΠοΠΟΠΙ, απιοά 4.16. αιιος. οαδίγογπη ορριΙσΠαΙοΠεΠΙ, απο ρια- 
[πα οορ πα ιο ο ΓΤαΠΟΠΟΤΗ, 11ος ΤΡΙΤΗ αοδίαγΙπη ἴοπηρογα, 
ΡΙΙ]ΠΙ5. ΙΙΙ ΡογκοηΠΠ{ 151 οπᾳ11ο ορογα νΙαπη αρετή αᾱ ο0σΠΟ- 
5οθη(α5 ἰοχίατα Τοἴ]15 οαΓΠΗΠΙ5 Ῥατίος, Π]οίο Ῥοπο αρίαδ πιοᾷο 
Παπίας: οἱ αἆ απιπιαάνοτίοπόα πι]ίαγιΙπη Ιη{ογρο]αΠΟΠΙΗΙΠΙ νοςί]- 
οἵα, απῖσα οσου]ία νε] οὔδοιγα: Ἱία αἱ ΤΠ ΘάΠΙ 5ΙΙΡΙΟΙΟΠΘΙΗ ἆονο- 
ΠΙΘΠΟΙΠΗ. θἳί, απφα ϱαΓΠΙΠΕ Ῥιυτα, γοο]ίαγ]. ΦΟΟΥΣΗΙΗ 5ο]ία. αἰι- 
ᾳπαπάο οροτα αθιια. Ἰπσομίοδα 5ιιοσοἀθηίο, 1Π ΠΠΙΙΠΩ 6ΡΟ5 ζοἩ- 
Ἰμ]9ο  Οαἴα]οσιις πανΙαπι ἰαπίο αρραταία ᾱ- πιο Ἰηδίγισ τις, ἰοι 
οπρίία ντα» Πονομτή οἵ απ αιίαἰ1ς Ἠε]]οπισα» Ἱ]δίταία, ἴοί απι- 
πα νοιδα Τη Ῥοδίγοπηϊς ΡοΙδΒΙπ πα Τ]αᾷος Πγ]5. ο απεπιογαίῖοπο 
από σι τα]]α ἀῑσηα Παῦογί Ῥοβδιη! ᾖ 

Φος. 5ἳ 1η ΠηπΙσηςΙς Ἠῖ5 οορῖῖς ογαί, πιο πο ]α. φονογία5 
{οτίο Ῥοβδοί γαρτοβατο, 5Ι εγαῖ, ιο ο. Πας οπαντα], ο γα τις 
οουςΏ (1. ἀορι]ροῖ, 5Ροαῦο Ροίσγαη, Ίου νΊγον ἀοσίος πποπήατος 
0556 ἸρογαΠίου, οἱ Ἰηβοπιο, οἳ αιπαπίος, Ἱπρηπης [αη]ατος οἱ 
ἄΙΙΙΊΠΟΣ. οἶπα ᾽ἀἰκοῖρήνια: πηθο, 11ος 1ρ56 Ὀσπενο]ο οἱ ο[ἤσίορδο, 
Ραΐογηα. ποιο οαηίαίο, ἀθπιογαοαιης αεοορίαγα5 Ἠεος οΓαΠΗ 
ΠΊΠΟ. Ἰη]ανὶ οἱ σταίαυιιηάο, οοπ(οπαίαγ5 4ποφιο σα, ανα. το- 
οοσία οἳ ο πάαπα α]αια ΠΠ] ἆ6ΏιΙο Ιπσογογοπέαγ. 81η οπΊη]α Εγιι- 
δίταγοπίας Ἠου 5α]{6ΠΙ πο 6ΟΠΦΟΦΙΗΙΙΓΙΠΙ ο.ςα 5Ροίαβαπη, πε ἰοι 
πον]5 εορή5 Ἰπ πποθΊάνη αἰ]αῖς 5άλαπ Ἠοιπο ο] Ἰηδίσηίογο 
πιοο οχαγάοδεοΓοί. ἀ]σοπίαδηιια εχρ]οταγείας απί]ᾳιΙ. 5εγπηοη]ς 
παίηγα οἱ ΙΠάο]ε», να(αςΠογπη( ο ΓποιΙΠΙΙΠΗ Ώχογος οἱ ]ζ1οῖα ο Γα- 
ὕ5 Ρεηςιατοπίςς πάς Ποπ οχ]σι] αἆ οη]πο Ἠιιπηαπτίαἶς φεαζΠάὰ 
Γγασίι5 ορδοπί Ῥγονοπττὶς {ος ϱΠΊΠΗ αἱ ΟΠ νογῬογΙα οἱ Ππησιια" 
5ίμά1ο οοπ]ιπσαπί Ῥογεροςί]ογος ΤοΡΙΠΙ ποια». Πας αἱ ἆσπη οί 



νΗΙ ΡΗ ΕΕΑΤΙΤΟ. 

θἰῑα. Ἱπη]ία ϱρϱο φαΐ]ς ῬτοβαΡ!]ή ΒΠΊΠΠΟ Ρυεροδρεαπα : αιςε 51 αἰιίοι 
ονεπεγιηί, Γογοπάπτη οδί αΠΙΠΙΟ «θᾳ10 οἵἵαπῃ Ίος, αἱ αὐῑα Ἠππαπα. 

Πεκίαί, αἱ, αιιοά οὐ] οπῖς άλας πηπονὶς σοκ ἠταη 5ί. «ια 
γαΐ1ο. Ρραιιοῖ5 ΠΙΟΠΘαΙΗ. Ααοινπαία ος εδί, οπη]ςθῖς ο]5 οΙΠς1ς, εί 

βε]οοί]5 5ο]15 πιοίῖς, ανα" αἀ απίουργο(αἴἹοΏ οι Εσίιιοδα; 6556 Ῥο5- 
βιηί, 1Π. ΘΟΓΡΙΙΠΙ ανα Πση, απ Ἱασίοπα, πα]οπι ΠαβαππιΙς, Ριοραβ!- 
Πίου οοηδέαία, οοηίθΏ{Ι ΠΟΠ απ γαπί π]5ὶ αοοιγαίαπα οί ππία 1Πί]-- 
{μία Πη{ουργοίαΙοπομα 6 ΒΟΥΓΠΙΟΠΟ ον ο εί αΠΙΙ(ΙΟΡΙΙΠΙ ΟΙΤΗ ΙΙΙ 

5ομβῖριις πποπ]ραδας ἀεο]αταία.  Ἡονοσανὶ Ἱία(ας οκ Όβαογνα- 
Ποπ]διι5 θα. ασ αἆ οοηδΙΠπη Ἱ]]ιιά βροοίαταο νιάεραπίαν: πος 
ΠΗΙΗΙ. ραΐ1ς ΕΙί, ἆο νονδῖς Ἰαῦοταγο, νογιΙπΙ οἱ ἆσο βοπίαπί]]5: 1]]ι- 
βίγαγα {ογηια πο οσνση ἩἨοπιαιίσας β{γιογαδ ο οἱ αποίπνγας αὐ 
οἰεσαπίῖα. 5ογΙογπ οἱ Ῥομογαπη ἀἴνοιδας, 5Ιπα]ᾳιιο Ἠποςος. Ίο- 
ηασμά, {Γογπηι]αΒ. ΠΠΟΥΘΡ, ΟΡΙΠΙΟΠΟ5 86Η5ΙΙΣ4ΙΙς ῬγΙδοογαπα Ποηη]- 
ΏΗ. Ύοατρα ἨΠοπισογ]σα Ρ]ου αππσας Ιπίογργοίαία5 5Η. ναγρῖς ας 
να δα αΠογαπ φεπρίογα. ΓποφιομίαΙ5: 1ο του Ἠος 
4ποᾳϊιο πιο οοηδοηΠ{ΠΓΠι 55ο ρυίαν], αἱ Ἰή5 Ίεσοπά15 ]απ1ογο5 
οορΙαΙΗ. 501 5ογπηομῖς οἱ δα ρτορπεία ας απαστη ΒΘΗΡΙΙΠΙ, 
ασ] Ηπηο ρατατοΠέ. Ῥ]εγαφιιο ποίαν] νογρο: Ιπίογροδ] 50ρε εα, 
απἴρια5 οΥΓοπΏσα» αΠΠογάπα ἸηζεγργείαίἹοπΙ ἑασιίο Ο6ΟΙΥΓΕΤΕΙΗ, αιί ]6- 
θοη{15 ΠιιάΙοΙ1Π1 αΟΠΙΟΓΘΙΗ. τί οοσιη πποο ἆς ας 5η] Ρια5 6ΟΡΊΊΟ- 
οεγεί. ἈΝαγγαΙοΠαΠα 1Π. ποίΙ5 οοπίοχαΙ Ῥεγροίαπι, 6 ΤΕΓΙΠΗ ΠαΓ- 
ΓΕΙαΓΙΙΠΗ 56ΓΊ6ΙΗ Ἰοσοηπίες αΠΙΠΊΟ γαὔπογαηί, οΥΙΠΕΠΙΩΙ1 οἱ ΠΟΧΙΙΠΙ 
οαΓΠΗΙΠΙ5 απίο οσ]ο5 Παογοπί ροδίπα:. αῑα αὖδ το ΟΙΗΠΟ «6 οαΓ- 
ΥΗΙΠΙ5 Συ], Ῥαςθιις ΡαγΏηαιο Ποχα 1ά0ποο. νατ]οίαίο ας «ο0- 
Ρῖα ἸπνοπΏομ]5, ἆς αγίο Ῥοσία. οἱ Ἱηρεπίο, Πο 1 Ρεπάοί: Ώρος 
ΠΙΠΙΙ5, Φου Πά αΏ. ᾖαο Ίρδα, ΟΠΙΠΙ5 ογ]Ι5 4 ]οοῖς νουῖς, 1πσοηιι]5 
οἱ Ιποιι]σα(1ς Ἰπίογρο]αίίδᾳιιο. Απζιιας ΠΙΟΤΕΠΙ: πι (Πλονί η αἩ-- 

ΠᾳΙογη νορίῖσῖα, γΙΟΙΟΡΙΙΗ αρίαίαπα ]πάισα ουταΠα5 Ποίαν]. 
Μο, γο]ασοεπάο σα, αι γοηΙ απἲ εκ οὐδειναοπίδις ἴγαης- 
φοΠρςϊ, οογγοχ]5ο ΠοηΠΙ]]α αο Πηίαδ5ε, ΠΘΙΠΟ πηγαδΙέας, αΙ ταριι- 
αν οι]ΐ, πμ] σα, α πα; Ργε]ο οχοιιδα ο55οηί, απίοφιιαπῃ νι]σαία ογαΠ!, 
Ἰπβρίοσγο Ἰαιιὰ Ισι]ρδο.. Οπή Παφο ος ο Ῥτε]ο παν απίςθ- 
Ύαπ. οχοιάογοπίτ, πο απο απ] άθιη Ἰηβριέσγα Ποιοέ, 14 αποᾶ 
ΥΠΟΙΟΡΙΙΡΑΙΠΠΙΙΠΗ. οδέ, «ΥΓ Πο], αἴιο ΠΙΠΙΙ5, Ίοεο «πο οἳ αἰίοτο 
Ἰηδρεσίο, οσσιγγογοπί ποπηπ]]α, αππα Πογάη βαηί οογῄροηάα. Άρειο 
{άΠΙΘΗ. 15 οοπάοπα!15, {ονο αἶῖα, α1ῑς οιπεπάαΏα5 α πιο αρροσιία 
6556 Ἰοοίος, ποθο ΠΙΟΠΙέ115, απΙηαα νογίαῖ. 

ΜΟΝΙΤΤΜ. 

ΗὈΙ6 πουα οαλίοπί, ργαίεν Όγευεπι ἀἰφαπιπαὶ πιοίαηι εω Πια]ογε ορετε 
εποετρίαπι, αοοθδοετωπέ δε]ιο]ία πποτα, φιά Ιἰάπιὶ ποπιῖπε αἰἰφμαπάο 
Ῥεγρεταπι αρρεἰἰαπέιτ, αἲἲ Πάει εἀλίοπίν Κοπιαπα αὖ ὑπιετροίαιἰοπίδι Πἱ- 

δεγαία, πέεοποπ Ἠετασ]ίάϊν «ἰεβοτίω ΠἩοπιετίαξ, οοϊεῖς Ἰαἰϊεαπί 871 ορε 

α Βαφίίο ριγὶπιῖὰ ἰοοῖς οαδἱραία εἰ δεῦ ὔπεηι Ὀπκίσπιίοτ ἰοοιρίείαία. Ποιπί- 

απὶ Εαοιιγκις ἴπίεστὶ αἰἷο Ὀοἰιηιύηο 9οογδίηι Ῥτοδευπέ.---Όχοι. 4. 21. Οειοῦ. 

1921. 

ΝΙΛ ὑπ ]ιαο τεροξίία εοἰέίοπε πιἑαυἰηιι», πὶὶ ραιοιία φάάαηι ἵπ Ηετα- 

οἰἰαῖς «4Πἰοροτίΐε, εοζἰοῖ ΜΙ5. «οἱ. Νου. αιοογαίεηι δεοιὲ»--Όχοι. ᾱ. 

8ο. Οοίοῦ. 1934. 
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ΕΕΣ ΕΛ Α ΔΘ.Σ 

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Α. 

ΑΠΒαΌΜΕΝΤΟΜ. 

Τννοσλτιο Μιδα οππα αγσιπηθη{ο σαγη]π]ς τ---7.. Ιπάς πανταῖο 
Πιοῖραέ. Ῥνήπο Ίοςο ἀῑδείά πέος Αολ]]οπι οἱ ΑΦΑΠΙΘΙΗΠΟΠΟΘΗΙ οπ15δα 
οχροπϊδασ. Ὃσπα Ἠσιιά πππ]έο απίε, μοῦο ἀιτορία, ΟἨχγδίς, απὶ αοθγάος 
Αρο]μπὶς ογας, Β]]α Επϊκεοί αράποία οὐ Ασαπισπαποπ] ΡΓΟ ΠΊΠΟΤΟ οχ ρταἆα 
οχἰπιο ἀαία (ν. ΠΕ. 366.), 0Ἠηγδες ουπι ααῑς τοἰπιοπάω ΒΠα ο 11δδα ; 
----4.. αἳ ΑσαΙΙΘΠΙΠΟΠ Ίτα οχοππάθδεθης αδροτῖς νοτυῖ5 αιιπα Ιποτεραί---37. 
1]]ο ἀἰνοσάσις ΑΡροποπα Ίπγοσαξ, πα τα]οϊδοαέας Ππ]ατίατη δασρτά οί βασίαπα 
---α3. πα 1]]ο ρεδίθπι πι ϊ (ης Αολίν]ς---{. Οπι 4ς Ρ]ασαπάο ἆθο ας 
οχκρίαπζο Γαοϊποτο ΑσαπΙΘΙΙΠΟΠ (ευ οπ]ρ.. εοπ5οῖας) Π]]ο πποάο οορ]- 
{ατοῦ: {απάσπι αῑς ἀθείπο Αεἰιῖ]]ος οοποίοπαπι Ιπά1οἵί, αέ ρεςέῖ5 εοετεσπά 
εοησί]α Ἱποαπίας. Οππι αἲ Αροίπα Ιππηῖδκαπα 64Π1 6596 5αῖς σοπδίατος, 

απ] ο]ας ἵταπα οοπηπιογοσῖξ, Ιπααγέαχ---- 69. Οπ]ε]ας, Πά6 αὓ Αλί] αο-- 
οερία, ἵπιραπο {οχ6, τοπ] αρετῖξ, οἳ αὖ Ἱπ]ατία δασετζοἵ1 Ἰ]]αζα οπ15δαπα Ῥο5- 
ας τορεβίέ; πος 6596 τοπιθ( (σπα ης] Πα ΟἨτγδί τοὐδἵία εἳ 4εο Ῥος 5ασγα 
Ρἱασαΐο---Ίοο. (ταν]τοι Ἱταδοϊαχς ΑσαπιΙΙπΠΟΠ, τοάἆστοα {απιοπ ριε]]απι 
εοπσαηέ, ἀπηποᾶο Ῥτο ρια]]α γοάκίία αὐαά ππαπας οχ παπα δ1δΙ ρω. 
ἴοέασ-- 129. Ῥτοπαϊ σας Αολί]]ος ἴ]]ιιά οκ ῥταἆα ασηῖς εαρί---.29. ΑΔ: Π]- 
Ἰαά. 1δι Ῥνσευς Ρα νίατὶ ]αυοί Ασαπιοηποα ποσά ηἶςὶ Παΐ, 5ο αἰζοτί 
5η απ ογορίυπα ΙΙΤΗΤΗ ϱ556. Ππάἰσπαίας ουρία ἰξαέουι τος», ΑοΠί]]ες στα-- 
νΊέος ουπα Ιποτοραί:. ἀπτίοτα τεροπῖς Ασαπισπιπος, {ππάσπιας πηἰπαίας, 
56 1ρ5ῖ ΑολΙ]]1 αὐάασίαταπη ο55ο Βτϊκοϊάσπι, «παπα 1ο ο Ῥταάα οχϊπιῖαπι 
Ῥασίοτη (γέρας) πεζθρεταί---197. Α νοτδῖς τος ῥτοσθὂξατα ογαί α ΠΙαΠΙ5: 
επι Αομί]Ιες, τοςρίοσης, α Ἀπετνα πποπίέας, 5ο τανοσαξ; οοπγ]οῖῖς 

{αππθη τοσθιη οχασ]{αῖ, οἱ 56 α ερίοσῖς Αομινίς ἀῑδοϊά ατα ουπι οορίῖ5 πας 
Γαούαταπη οδίοπ(1ξ, τιπάο πιαέαταπα Ἱπ]ατία ρωπίζοηίίαπι ΑσαπισΙπΟπσΠι 
55ο αὐίέπτατη οπΗπα(τιΓ--- 246. Βυαιάει Ἀοδίος ἀῑσβ5 Ῥίασατε αΠΙΠΙΟς 
εχαδρεχαί{ο», 5εὰ Ετηδίγα----ο- 

Ῥοδέ λαο (0Ἠτγκεῖς αἆ ραΐτονα ἀθάοίξαχ ουσ δασσῖς, ἆθιιδηιιο ρἱασαίας 
---317. εἳ /39---458. 

Ἰπίθτοα ΑσαΠΙΘΙΙΠΟΠ Ῥτ]κεϊάσπα οὐ Αοἰη]]α νΙ αράποῖξ, 3189-3447. Α- 
οἰή]]ος πια(εὶ Τμοιἰάἱ καρρ]ίσας, αἲ Ἱπ]ατία αοσερία αἱῶοποπα ᾳποσαππο 
{απάστη πιοᾶο ργουυχοῖ.---ῄ12. ὦου6 οππι ἀῑῑς αἆ ἄγῆορος ρτοξοσίο, πθς 
Π]δ ἀἱς ἀποζθοίπιο τοὔϊέιτο---427, Ἱπεργροπί{ Ῥοεία πατταοποια ἆε ἆ6- 
ἀπεία Ῥσίκείάε οἱ καστῖς Αρο]πί [αοιῖς 39---4885. Ἠεάαισοσα ἵπ Ο]γπηριι 
ᾖονθπη αἲξ αρρ]ος Τ]αοῖς: ου]ά5 Ῥγοσίριι5 οοποθᾶ1έ Ί]]ο οἱ Ῥτοπηθῖέ 
ε[οσίασιπι 5ο 6556, αἱ Ιπ]υγία ΑΠ] Εασία ρωπ]ίσας ΑΦαΠΙΟΠΙΠΟΠΟΠΗ ο 
Αομίνος---535. «απο, απ Αομίνοταπι τοὺς κἰπάσυαί, φαφρίσαία 1ὰ 
ᾳποὰ τος οταί, ἵη Ροινπίοῖοπι Αολίνοταη οοηδί]]α ζονῖς ο5φο νετ, 

νος.. 1. Β 



2 ΑΠΒαὉΌΜΕΝΤΟΜΗ ΠΙΑΡΟΣ 1. 

2 ουἱ5 αππηππη οκρ]ογαί--- 5ο. Βηεσθάῑί αἰθετοαθίο ον] οἱ  αποπῖδ---- 
56ο, ου Ψιι]οαπ] πιοπίΕῖ5 οοπιροπΙέχ---6οο. ερι]απή Ρις 45 ποχ. δι- 
Ῥογνεπῖς: αἲ {. 

Όππη Ῥοδία, τῇ αἁπιταξίοπθ. αΠΊππος {οπογοί, σα, 410 παγγαξ, 46ΟΓΗΙΗ 
πηαχΊπιο Ιπέοτνοπί ας πηἰπ]κέογίο ππα]οτα «παπά Ῥγο νγῖρας απιαπής οῇο- 
οστῖξ: ποπ απαδὶ Ἠος ΟΠΙΠΟΙΑ σαγπιἰπῖς ορίοῖ παζιτατη οοπδΒέπαῦ, 5εᾷ αππῖα 
Ἡοππογίοιιπα ορο5 οκ 6ο Ρεπάσέ ; ασοὀιπα ἴπ πογ]δ Ηῦτο Ίπαπο παγταΙοηῖ5 
Ῥασίοπι οἳ 1ρ5ἱ φἱσ]]]αίπι οχκοφαπησ.. αμα αἲ ΠπΙδίο Νεα θίπη, ΕΠΗ 1115, 861 
Ρο{ΐ5, σα]απη]έας Ίγα Ἰπίογ ΑσαπιΟΠΙΠΟΠΟΠΗ οἱ Αολί]]οπι ορροτιαπΙ(αἴοπι {ο- 
οἶδεοί, οπηπῖς αγσιηθπ{ῇ οπσδα αὖ 4ρο[]ίπε τερεϊσας, απ] αἱ α]οϊκορπάαπι 
Ππ]ατίαπα πασθγ( οί 5ο ΟΗΥΥ5Ι Π]αίωπι, Ροδίοπη ΠπηπιΙβ]ςςο πανταίατ. Ἄθφιια 
αἆθο πήταπα, Αρο]πεπι ρου {οίαπι ΠΙαάστη α ραγίδας Έτο]αποτπα βίατο. 
Ου απίσπη αἆ ΑΡροϊποπι Ρ]ασαπάπι αὐ ΑσΑΠΙΘΙΗΠΟΠΟ, οπ]ρᾶ. οοηδεῖο, 
πΙ]]] πιονογθέασ, Λολί]]ο5 1ρ5ο α]ιις τοῖ οπτα φαδοερία, οἱ Οᾳα]ο]απ{ο ἵη ο0Ἡ- 
εἴοποια ῥτοίγας{ο, πέ οααδδας ἵταγαπα Αρο]ἠπή5 οἀστοῖ, ΑσαπιἝμιποπσιη 1η 5ο 
οχαδροταί; παπάς Ἰητσῖα, οὗ Αοἰή]Η5 αὐ Αολάνοσαπη οοπς]]]5 ἀΙδορρείο ὃ---- 
71. Οοπν]οῖῖς Αραπιθπηποπῖ5 Ἰπβανηπιαζας5 Αοβά]]ες σπα ΤΠ θὰ Τεγτο Ίσγιι-- 
ογ6 νο]]οί, α Μύπογυα τοτα Πές, απ ο αποπίς πιοπῖέα 4ς Ο]γππρο ἀθδεθιι-- 
ἀοταί, πὲ Αοἰί]]οπι ππθ]ίοτα οἀοσθγεῦ; «πο {ασίο ἴ]]α α ΟΙγπάραπη τοςῖέ 
179---922.. Ῥου ης αίτια ἵπ οπγππ]ς αά]ία οἀοσίῖ 5ΙΠΠ15, 41ΟΓΙΗΠΗ 
4δοτΙπι οροτα τορας σογοπ(ς ἷς Ιπίογνοπίπτα.---Ῥοδίοα, Βαεϊκεῖᾶς αράιι-. 
εία, ΑαΠί]]ες αἲ ππατῖς Πέζς Ρτοσγοδδ5 ππαίτοπι, 1 Λοίάεηι, Ππνοσαξ, ΕΧΡο-- 
φἰέαφιιο Ἱπ]ητία τοσα, τί «ογοπι Ί]]α οχοτοῦ, πο, Ιπ]ατίῶ Ἰκίας παἱοΐσεοισα 
εαδκα, «ΙΙ ΑσαπΙΟΠΙΠΟΠ ΑΛομίνος αἲ Ῥπσπαιη οὐπείασας ες, Ττο]αος 
Ῥασπα φαροτίογος ἀἰβοσάστο /αμοαί ; ἴἴα οπίπα αμσοπίο Αοἴν]ο, το Ιπ[ο]Ιοἷ- 
{ου ροδία, ΑΦΑΙΙΟΙΗΠΟΠΟΠΙ ΠπίοΙ]δούασπη 6556, παπά πηα]ο εἰρί φαἶσαιο Ί]]ο 
εοπδα]αθτῖέ, Αο]]1ς ἵταπι Ππ]αγ]]ς Ῥτονοσαπᾶο: 34 δ---4το. Ἡεοῖρίί σα 
ως 1η ἀῑσπι ἀποάσειηπα οχδδφπθηάα----425, 1άφπο οχδοηαἴθιγ ἔανη Γ6]1 6] 
5ιιοοθαδΙ, τ{ ο αρίίον ργδοῖριας αηπιιαί 402----539. (10 56ΩΠΙΠΕΗΣ, εἴδί ρε 
56 οὔΐορα, 5α]έθπα απ νΊπα Ἰαῦθης, αἱ ἀἴνογδα ἀθοταπα οοπΠδΙ]ἶα αροετΙαΠ{Ητ : 
ἆ απο, α Ττο]απίδανουρα, καδρ]σσία απ οοΠδ]]α, Γ]μοίῖᾷ]ς τοραία, ο αρίέου 
5ιι5εεροσ!{, ΄ ους Ίταπι Ῥτογοσαί ς31---σόδ, αἆ Ύπαπα ρ]ασαπάαπα, ν΄ α]σα- 
ης ἆθος Ἰαγσίοτῖρι5 ροσυ]15 Πην]ταί; ἀῑςς ΠΜ]ατίζου οχἰσίίαγ. 569 αἲ {Ε. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Α. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 

Ἂρησησ ἱερεὺς ᾿Απόλλωνος παραγύεται ἐπὶ τὸν γαύσταθμον τῶν “Ἑλλήνων, βου-. 

λόμενος λυτρώσασθαι τὴν θυγατέρα αὑτοῦ Χρυσηίδα οὐκ ἀπολαβὼν δὲ, ἀλλὰ καὶ 
μεθ’ ὕβρεως ἀποδιωχθεὶς ὑπὸ ᾿Αγαμέμνονος, ηὔξατο τῷ ᾿Απόλλωνι κατὰ τῶν Ἑλλήνων" 

λοιμοῦ δὲ γενοµένου, καὶ πολλῶν, ὡς εἰκὸς, διαφθειροµένων, ἐκκλησίαν ᾿Αχιλλεὺς συνή- 

γαγε. Κάλχαντος δὲ διασαφήσαντος τὴν ἀληθῇ αἰτίαν, καὶ κελεύσαντος ᾿Αχιλλέως 
ἐξιλάσκεσθαι τὸν θεὸν, ᾿Αγαμέμνων ὀργισθεὶς διηνέχθη πρὸς τὸν ᾿Αχιλλέα, καὶ αὐτοῦ 
τὸ γέρας ἀπέσπασε, τὴν Βρισηΐδα. “Ὁ δὲ ὀργίζεται ταῖς Ἕλλησι. Θέτις δε, τοῦ υἱοῦ 

δεηθέντος, εἰς Ὄλυμπον ἀνελθοῦσα, ἠτήσατο παρὰ τοῦ Διὸς, ὅπως τοὺς Τρῶας ἐπικρα-- 

τεστέρους τῶν Ἑλλήνων ποιήσῃ. ρα δὲ γνοῦσα τοῦτο, διηνέχθη πρὸς τὸν Δία, ἕως 
αὐτοὺς διέλυσεν Ἡφαιστος, οἰνοχοήσας ἐν ἐκπώματι χρυσφ' οἱ δὲ, τὸ λοιπὸν τῆς μέ- 

ρας εὐωχηθέντες, εἰς ὕπνον τρέπονται. 

Λοιμὸς καὶ Μῆνις. 
ἳ ας ; 

"λλφα, λιτὰς Χρύσου, λοιμὸν στρατοῦ, ἔχθος ἀνάκτων. 



υπΕΡτ. ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΑ. τι, 3 

ἉΤΗΝΙΝ ὄειδε, Θεο, Πηληϊάδεω ᾿Αχιληος 

1. Πηληξιάδεω. 

τ----δ. Ἡκροδίίοπεπα αγραπιθπῖ οανπηϊηῖς Ἠα]ας. Τασί, λιάδος ποιήσεως, 8. Ἰλιάκηε, 
Ῥοδία οἳπα Ἱπνοσαίοπο ἉΠδα οοπ]ιχίζ. τον πανταπάορ εί α ΆΤιδα ρτοάσπίας, Ρουῖς, 
απ παπα ἃ ἀθα, φας. ΤΟΡΙΤΗ Ρεδίαγατη, οπαπατα Ῥορία ἑαπίπα Γαπιαπα αοοερεταί, (ν. Β. 
435. 496.) παοπιογίαπα Ἠαβοτθ, θογπα ἁπαίθνη, απ» ἀθοτήπα Ἰπίθτνεηία ονοποταπῖ, απίορ 
µηαγα εσεο ροίοναί.  Δά ἡΠακας αφιιοίῖος Πίθγατη 5ο οοπνογέ Ῥοδία, φποίῖθς τοπ Ῥτῖδ- 
ο Πάοἳ οοπηπποπιοταπάατα αρρνθάϊανς ας Π. Β. 4δ4. Τότ. Δ. 218. Ἐ. 5985. Π. 112. 
Τίαφιθ Ἰπάς α ν. 0. Ῥοδίαπι αὐ θα ποὐθρία τερείετε οορϊαπά πα θ56: 4110 1ρνο τὸ ἔπος, 
ΥθγΠΑ πηϊγα πα παγγαάοπθπα οοπαρ]θχπα, βάθπα ασ ργοῦα ΜΗ Πέαίοπα Ἠαῦοῦ. 

Ἠενουαί απιίοτα ροδία οπ1πθ αγριππθπέαπα αἆ «{ολίίοπι ἱγαέιοπ, 6οφι1θ αὖ Αολινίς ἀἷδ- 
ο παπα {αοϊσπία, αά οἰαάες «οληυῖς α Τγο]απὶς ἠαίαν, Οπαίεπις ατριππθπίπη Γαοῖς 
ἑγαίιις «ο]ίον: ἵνα τί ροῦιις ᾽Αχιλληϊς, φο]]οθί ποίησις, αρρε]]ατιάα οδκοί, απατά ]αὔογε 
ποπΙΙΠΘ, {ασια οαγΊΠΕΠ: ποπ. Όεπα αἰαπε Ῥοδίατα, ορίετῖς τεῦιι Ττο]απϊς οπη]καῖς, 
κα ῖπα ΤΠ ππθθῖας τος γαρογο αιιάἹίοτοπας οἱ {αοθτο ου ἰάθπα ἵπ Οάγδδθας οιιοὰ νογαπα 
πο θδὲς πο. Ἠθ]]νπα 1]α γο]απαπα Ῥγοπη (15, ποά Ίταπα ΑολΙ]]ή5, ο/ακφιιε οΒεοία εί ρ]α- 
οπΏοπθτη, οχροπ]ζ. (ιο 1ρςο οπγπ]π]ς ορίο παίαγατη οοηδσαῖς, αιιοά ἴπ ππα αοἴῖοπα 
πο [ποιο καραἰκῖ ες οαπα αλ, ταὲ Ογο]ῖσί, φοτῖεπα τογαπη. βεδίαγιπα δεί ενοηίοτατη οοηίοκ- 
οπο, οπγπιῖια Ηϊφιοτῖσα φοτῖρθγοης. ἸΠμαπδαί οοπκπιπα Απκίοίε]ες Ῥοει. 23. οξ. 8. θἰδὶ 
ΟΙ ἴππα αῦ αγίο ρτοβθοίιπα 6556 ν]άἀθτί Ρροίθδί, Ύπατη α- ταρδοάοταπα ΠΠΟΥΕ, Ἱπρι]ας 
ππισηΙ Ἀἰἰσα]α5 ογθηΏ Ῥατίος τοοϊα(ῖοπθ Ῥογκθηιιεπά], αέ οκ Ίρρα Πἶαάθ Δολώνειαν, Τει- 
πομα χίαν, θὲ νἷο Ῥοττο, τοοίαθαμί.  Ἐαοϊι Παράθ Ῥορδία εχογάΙατη αὐ 1ρσα το. Ἀ8πΠθ δἷο 
πηᾶσΠΟ οππα οοπιτηοάο πατταπῖς ονοπῖέ, αί ος οείοιῖς τεῦιις αἲ Ἐτο]απα ρεσεῖς Ιπίετρο- 
που Ρρολδοί τηπ]ίας Τὰ αιιοᾷ Ῥοδίθα ἵπ αγίοπι νου οσες οἱδί, απ. 14, αιιοά ἴρδα τος 
εαρρεάἴζαδαξ, αἲ κά ζαση, Ἰπσεπίοξση πνθπέατη, οί αγίετα Ῥοεία», τε[ογεπά τη δἰέ, ᾱι- 
Μτανὶ Ροΐοςί, 

Α]ίθνα ἀπ ῖο πηπ]το πῖπιας οκροάἰτῖ Ῥοΐθςὲ: Ἠοσπθ οχογΠαπα (προέκθεσις) Ῥτοίο- 
οὕππα δἲέ α- Ῥγίπο α(αο αποίογος οΙ {οαπα οαΓπΙθη, απίθηιαπα αά Ἠ]ιά οοπάθπάπα 
ποοθᾶθταῖ, απἴππο οοποθρεγαῖ, {αποιΙαπα ἰδίαν ποῦ ὄντος, ΘΗΙΠΠΙΙΘ Ῥες ρατίες οχδθηζ]ς 
ον; απ. Εαθγῖέ, αΙ τλαρδοάῖας αἵησι]ας φΙρη]αίτα τοοϊανϊ 5οµίας, ἵπ 6Ρο5, αιιοά πππο 
Ἰαβθπηιις, οοπρετενεί ασ ἀῑκωπυαθτείς απο αιΙάσπα οπιπῖς φπ5ίο 4ς Ἠ]αβῖς οί Ο4γΑ- 
560 οοπάεπά ας πηραν εἰ οπας»ῖς, νατῖς απ ζάθπα κκριοϊοπῖθιις ορρογιηαίοπα Ῥγωροί, 

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ. 

1. Μῆνιν.] ᾿Οργὴν, χόλον ἐπίμονω. 
πρ Δ 2 Αλ μεν νὰ ἐζήτηται δὲ εὐθὺς, διὰ τί ἀπὸ τῶν τελευ-- 

΄ ” .- / ε ΄ ταίων Ἠρξατο τοῦ πολέμου ὁ Ποιητής. 
ΔΝ Δ “ ο, ΔΝ / ες Δ καὶ φαμὲν, ὅτι ἅπας μὲν χρόνος ὁ πρὸ 

τοῦ δεκάτου ἔτους, οὐκ ἔσχεν οὕτω συν-- 
” 9 -- / 

εχεῖς τὰς µάχας, διὰ τὸ τοὺς ρῶας φό- 

βῳ τοῦ ᾽Αχιλλέως ἐντὸς κατακεκλεῖσθαι 
- / 8, ΔΝ ’ ”. / 

ποῦ τείχους. τὸ δὲ δέκατον ἔτος, πλείονας 
. 
ἔσχε τὰς πράξεις, καὶ τοὺς πολέμους ἴσο-- 

παλεῖς, τοῦ Αχιλλέως ὀργιζομένου. ὁ δὲ 

Πονητῆς. οἰκονομικῶς κἂν τούτῳ ἤρξατο 
ν - 

μεν ἀπὸ τῶν τελευταίων. διὰ δὲ τῶν σπο-- 
, τν ῥάδην αὐτῷ λεχθέντων, περιέλαβε καὶ τὰ 

ν.' 

πρὸ τούτων πραχθέντα. αἵὕτη γὰρ ἀρετὴ 

ποιήσεως, τὸ, ἀπὸ τῶν µέσων ἄρξασθαι, 

προϊόντα δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν διηγεῖσθαι κατὰ 

µέρος. ᾿Αειδε.] ὧδε, λέγε. Θεά.] Και- 

νῷ μὲν ὀνόματι προσαγορεύει τὴν Μοῦσαν. 
τῇ δὲ ἰδιότητι τῆς πράξεως, προεδήλωσεν 
ὡς οὐχ. ἑτέραν λέγει θεάν. µόναι γὰρ ᾱ- 

δουσιν αἱ Μοῦσαι. οὐ προσέθηκε δὲ, οὐδὲ 
ὄνομα Μούσης, πάσας διὰ τῆς μιᾶς κα- 

λῶν. Θεά.] Μοεῦσα. λέγει δὲ τὴν Καλ- 
λιόπην. Πηληϊάδεω.] Τοῦ Πηλέως παι- 
δύς. ᾿Αχιλῆος.] ᾿Αναγνωστέον δι ἑνὸς λ, 
διὰ τὸ µέτρῳ. λέγεται δὲ ᾽Αχιλλεὺς, 
παρὰ τὸ ἄχος, τουτέστι λύπην ἐπενεηκεῖν 

τοῖς Ἰλιεῦσιν. οἳ δὲ, παρὰ τὸ μὴ θιγεῖν 
Β 2 



4. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 118. Τ. 2, 3. 

3 ΄ Δ ο) - / ../ 

ουλομενην, η µυρὶ Αχαιοις ἄλγε ἔθηκε, 

πολλως ὃ ἰφθιμους ψυχας ἼΑίδι προίαψνεν 

2, ΤΟΠΙΟΙΙΗ Γ]ὲ ἄλγεα θῆκε. 3. ΛΕΙδε, 
απαγπα. θὔαπα αἱ. ας 6596 Ῥοΐοδί Ῥτουαβί]ίου: αἆ οπρεάἰοπάπα (απιον οἱ ἆθππο- 
αγαπά πα 14, αποά ναι ἱέ που ἀπ ρίίαίοπεπα οἱ οοπίπονοεικίατα απ ίας, ηθο τηα!θ- 
τΙΩΠ πσς Παπά πα δαἲ1ς 14οΠΘΙΗ βρρθαἰίαί. ΘΦιοά ετρο 1π. τοὺι5, ατα ]ία ορίπαί]- 
οπθπι ῥτουθάθτθ πθηιθιΠ!, βονῖ ρα θδί, απαρ]θοίαπας ασεάπα οἱ Ἠΐο, τς τοπία 
ααπήσπ τις Ίροτα οπθοπά1 οἱ ορίπαπαἰ Ροϊθκείας. 

Οοπδάαῖς Παφις, αἱ ἀῑχί, ΓΟΙΠΙΘΠΙΕΙΙΠΙ Ῥοβπθος, «ο]1[ες ἱγαίιιδ, ο ἵνα Ῥονπποίιις, 
αἰφοίαίιωπ αὐ «{ολυῖς |Γαοἱ6ης, 4110 1ρ8ο οἸαάες Αολῑνίς Πογαία α Ττο]απϊς Ππβογαπί, 
Ίαπι 5ἱ αγριππθΠ Μαη ΟΠΗ 1ρ5ο οαγπῖτο οΟπηρατες: Ίου αηθγία5 6596 Ῥγοπη]ρςῖς Ίου Ίος 
οὔἷεῖς αρροχοί.. Οἰαάϊρας οπῖπι Αολίνογαπα ος ἀῑςδιάς Ἱπίον Αοἰή]]οπη εί Αραπιθιηπο- 
Ώθπα παῖῖς ααΠοϊατ 14, αιοά Γασ]ε εχρεοίατῖ Ροΐοταί, οἰαθῖαπι αοορρίασαπα α]ῆο: ει 
απατά ἀο]οτ Αοἰῆ]]ής Ῥαΐτοσ]ο ορδο ἀποεῦνας. Τα φα]ίεπι αἆ Ἡεοίογετα ορδαπα Ἠ]ας Ῥτο- 
ἀιιοῖ Ῥοίΐοταί. Ον Ργοίετοα πἀ]οοία δαπέ, 4θ Πιάῖς Ῥαΐτοσῇ βπουηί μις οἱ 4 Ἡοοίοσί5 
ϱΟΥΡΟΤΘ τοσπι{ο:. 5αςϊς ἐθκίαπίις, ποπ ἵαπα δα ρ]οπα, παπα οοπίρπά Πέ, ορῖοὶ οπγππῖς 
ποβοπθπα Πποππσίατη {11956 6ἶιις αΠΙΠΠΟ, απΙ ΟΑΓΠΠΘΗ 561 ΟΟπΙΡΟΡΙΗΕ 5οιι οὐαστηθπίαν1ζ. 

Ῥνοσπαίαπα ραποῖς νουκίνιις οἰτουπηδοτίρύιτας εογιθ Ῥγοωππίογισα θφοπι πιο ἀῑσο 
φεγυαυἰὲ Ηοπηθγις, οσα οοπιφέἐέιές αἲί Οι Ιποβ]. Χ. τ, 48. Ἀαπι οἱ ὀεπουοζιπι αιιάϊἰίο- 
γεπι ἠπυοσαίίοπε ἀραγιῦπ, φαν ῥγακίάεγο υαίῦτιν ογεαἰίιπι εί, οἱ πιίεπίιωπ, ϱγοροδίία 
ΦΕΥΊΙΙ ππαφπ(ιιαίγιο, εἰ ἀοοϊίεπι, Διήππια οε[ογίίεγ οὐπιργε]εἸιδα, |Γαοἱ. Αάά. ἵν. 1. 
6µ.. ΎἈεο ἵαππεῃ Ίου αὐ αγία τοροίοτο ππα πα, απ αὖ Ίρδα το, 11 8.πθ ροκύι]αραί, 
τό οκογά πα οδςδί αἰππρ]ες, ἴοηπια ασ Ἰοπθ.. Απηιι οπῖπα ΠΠ Ῥοούα νενο εἲρῖ νιάσυαπ- 
ταπ Ῥπϊδοαγαπα τΘγΗ πηθγποσίαπα τοροίογο οὗ οπαγγητθ: πθο Ῥτο {ουπιπ]α οταί, Ῥτοβίο!, 
56 ΠΙΠοτο Ῥοεύϊσο οογτορίοδ απ οαππσπ οοπάσπάαπι ταρὶ. 

2. οὐλομένην. τὴν ὀλέσασαν, ἡ τὴν ὀλεύρίαν ἢ ὁλοήν. Ῥοθία 186 Ιπίευργείαίιις ἢ κυρ; Α- 
χιαιοῖς ἄλγε ἔθηκε, . 6. πολλὰ κωκὰ εἰργάσατο, εἰσέφερεν. πα] αίοπα Αολίνοπατη βίγα- 
Ρος Γαοίο δέ, Ππηπαπέο ρου ΝΙγτηλΙάοπαπη ἀἰδοβεδαπα εχετοῖα, εὐ ᾳποά Αολί]]ες πρύ- 
µαχο: Ἰαιιά αἀθναῖ. 

3. πολλὰς ὃ ἰῤθίμους ψυχὰς, Ἡ. 6. πολλοὺς ἰφθίμους ἄνδρας, ᾿Α:δι προῖαψεν, αιιὲ τα{ εἲέ 
προέπεµψεν ἵη ΟΥΟΙΙΤΗ, εἰς Αδου: επί προδέφθειρεν ἵη Οτοῖ ρταίανα. Ὠιβοι]αίοπι Γαοἰὲ 
ἀπρ]ες αιδις οἱ εἱρη]Ποαίτι5 σοῦ ἰώπτειν, ηιιοᾷ θδί βλάπτει», διαφθείρειν. ιά 46 Ῥεπε]ορε 
Οὰ. Β. 376. ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρύα καλὸν ἰάπτη. Ίάεπι Ίπτειν, Ίψασθαι. 1Πᾷ. 454. 
Ἡ. 193. Τί οδί”Α;δε, ἵπ ο] σταξίαπα Ίου Πές αιιοά Ῥαγιπα Ῥ]ασθτο Ῥοΐεςί. «πα Υθτο 
Ἰάπτειν θα θδί βάλλειν, πέµπειν. οα]5 φιζάθπα διαφ π]]ήπα αριιά ἨΗοτπθγυπη θχθπῃ- 
Ῥ]απα οσοαστῖέ, αριιά γνομγ]άπα {αππθη α]ιιοίῖος ἰώπτειν Ῥτο βάλλειν πί ΥΠ. αἲ Τμευ. 
891. 546. [ονί. οί 527. ἴπ Πδάσπα Ίρδιπα Ἡοπιθτίοιπα ᾳπιοᾶ 1πῇ, Ἐ. Γ0ο. οοσιγεί, Ἠαμθ- 
ασ. Ῥουπο ΥΠ. αἲ Τ1ι6). 324. 334. οἰκπρὸν γὰρ, πόλιν πήνδ ὠγυγίαν Αἱδι προϊώψαι, δορὸς 
ἄγραν, ππϊβογαπάιίπι οί, (Ἰιοπιίπος, Δολῖνος,) Φεγάεγε Ἰιατιο τθοπι, θὐδὶ Ἱπθρυργείαίίο- 
τθτη Ἠοο πΟΠ τηπαρίς οκροὀ1έ: νἰάσίις {απο Ειπιατῖ α]ίοτα Ἱπίετργοία ο ποὺ ώπσειν Ῥτο 
πέρπειν 60, φιοᾷ Ίου Ίρδιπα εἰς ᾿Αἴδαο προπέμπειν οεοαχέ Θ. 367. θἰδῖ ραπ]]ο αλίεν 4 
Ἠετοι]ε αἲ Ἰπ[οτος Ῥτοίοοίο. ανα ὙἨγρῆ[ις ποδίο 5θηδι αοοεροναῦ νουβα, παπα τοι]- 
αἲί ἀεπι[ίογε Όγοο {νπ. Π. 1099. ΤΝ. 527. ἀθπιίφεγε πιεοὶ ἠπδοπίοπι Ίῑπ. Π. 85. Ἠενίαί, 
ιο πρὸ ποοθΣαῖζ, προϊώφαι, ἵπ 11Ο ϱταιηπιαξἰοί νἶπι ασποβουηῖ, οἱ αἆ ππογίθπα ΡγΙΔ- 

χείλεσι θηλῆς. ὅλως γὰρ οὐ µετέσχε γά- 
2. Οὐλομένην.] ᾿Ολεθρίαν. 

Ἡ.] τις ὀργή. Μυρία.] ᾿Αορίστως, ἂν- 

τὶ τοῦ πολλά. ᾿Αχαιοῖς.] Τος Ἕλλησι». 

πῆς Ἑλλάδος ἐκλήθησαν, ἀπὸ Ἕλληνες 
ο / .ν / ϱ/ ». εν τοῦ Διός. πρῶτοί τε οὕτως ἐλέγοντο οἱ ἐν 

” ” Δ ε/ Θεσσαλίᾳ ἄνθρωποι. οὐ μὴν ἅπαντες, 
ἀλλὰ μόνοι οἱ ἐν Ἑλλάδι τῇ πόλει. ἔπει- 

λακτος. 

Ἐοῦθος ὁ Αἰόλου παῖς, ἀγόμενος Ἱκρέουσαν 

πὴν Ἐρεχθέως θυγατέρα, ἔσχεν ἐξ αὐτῆς 

δύο παῖδας, Ίωνα καὶ ᾿Αχαιόν. ὧν ὁ μὲν 

ων ὤκησεν ᾿Αθήνας. ὁ δὲ ᾽᾿Αχαιὸς, φό- 
νον ἐμφύλιον δράσας, παρεγένετο εἰς Θεσ-- 

σαλίαν' καὶ κυριεύσας τῆς χώρας, τοὺς 

ὑποτεταγμένους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προσηγόρευσεν 

᾿Αχαιούς Ἕλληνες δὲ Κοινῶς πάντες οἱ 

τα μεγάλα δυνηθέντος τοῦ Ἓλληνος, καὶ 
τῶν τούτου παίδων, ἀπ᾿ αὐτοῦ πάντες ἐκ- 

λήθησαν Ἕλληνες. "Άλγεα.] Κακὰ, ἢ 
λύπας. ᾿Εθηκεν.] ᾿Εποίησεν, εἰργάσατο. 
3. Πολλάς.] Παμπόλλους. Ἰφθίμους. ] 

Ἰσχυρὰς, γενναίας. ”Αἴὸι.] τῷ ὅδῃ. 

ἀπὸ εὐθείας τῆς ἄῑς, ὡς Πάρι Ἡρο- 
Ἰαψε.] Πρὸ τῆς εἱμαρμένης ἔπεμψεν. 



σπῬας ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 4,ς. δ 

« ΄ . Ν δὲ « ΄ ” / 

ἠρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τευχε κύνεσσω 
νὰ -” - Ν ἡ ’ , 

οἰωνοῖσί τε πᾶσι' Διὸς δὲ τελείετο [ουλή 5 

4. αὐτοὺς δὲ Γελόρια. 5. να]ς. Διὸς ὃ ἐτελείετο. 

ἐαπαπα. γο[θγιιπές ΙΠΒΙΟ προϊάφ αι, Ιξ προϊέναι, προπέμπειν, π({εγο απ{ε 5ε, θοἀθπα 5θηςιι, 
4110 πέµψαι αἰπαρ]ίοῖτου, ἀῑσίαπα ραίαγα. Βίς ΤΠΕ, 442. ὦ Χρύση, πρό μὲ Ἐπεμνψεν ἄναξ ἀν- 
δρῶν Αγαμέμνων, θνὶ ἔπεμψεν. εἳ 208. πρὸ δὲ μ κε θεὰ λευκώλενος Ἠρη, Ὀεῑαιν οπάστη 
Εουπηι]α Ἰέθτιαπα Ῥοεία Ζ. 487. Δ. 55. οἳ, ᾳαοὰ Ίαπι νά πα», νατίαν]ί Ε. 10Ο. καί µιν γω 
ἐφόμην ᾿Α;Σωνη; προϊάψνειν, Ε/ΙΝηΙ16 οκθιρ]ο Έκολγ]ας. Μα] ααίθπα νὶγὶ βογεϊφίταὶ ἵπ 
Ἰκς Αολνοναπα οαάῖδιις εταπέ ορεῖ.  Ἠοσο Ρροεία αὖ ΠπάΙρπῖςίππο οα]απαϊαϱς σεηθτο 
ἀοσ]αναί, αοά. που δορι]σαγῶ Ἠοπος Ἡς ομεὶστες οί Ίου {ρδιπη Ῥες ρταν]είηα αἲ ]ποία 
ἀθο]αταί, αιιοᾷ Ῥγεάα Γποία 5απέ οπάανογα οαππη θί αέατη. 

4. ἠρώων. αῖ 5οπιοὶ πποηθαπη5, Ἡοπηθτο ἀοξῖ καπ οπηπίπο νά Γονίο. ἸΝοίανίε πο- 
απο Αροβοπ. Ἠος. Ἡ. ν. οί ν. Τοἳἳ.---αὐτοὺς 6956 τὰ σώματα, Τ65 ΠΙΙΠΟ ποῖκίπια, Ο1Π1 
ψυχαὶ απεθερεδεν]ηῖ, νΙ ορροδί: Οἰατίκα, ντε, οἱ Ίαπα Ἠδία(Ἂ. Θπαπ απίθτη πο- 
Ώοποπι τῶν ψυχῶν απῖπιο Ἰπδιάθηίοτα Ἰαὐπθτέ ροσία, οπΦτοπάιπα οί αά Οάγες. Λ. 
Ἐνοπίπα νογο Ἠαμισγε Ία-ς, τί οοσρογα Ἰπδδρι]ία Ιπορτονῖ, Ῥοσῦ Ρασπαπη αἱίσγαπα, σἼιπα 
Τγο]απὶ ει ποςίο οπδίτα ομκθάϊκεοπξ. Θ. 489. 5α- οἳ Ῥοδὲ (ογίατα Ῥασπαπη, Πκάσπα 5 
ἀἱο ρουποσίαπᾶ ας, Σ. 280.54. ἸἈΝαπι ροδί Ραρπαπα Ῥεΐππανα ἠπάιιοῖς {ποιῖς οοτροτα Ειι- 
ογαπέ δδρι]ία: Ἡ. 304. 5ᾳ- 421. δή----ἑλώρια. τὸ ἕλωρ θὲ ἑλώριον, τὸ ἕλκυσμα. θιιοᾷ κύρμα 
αΏδί, Ψρῆϊο ῥγαάα. Οιοὰ νς. 5. οἰωνοῖσι δὲ α]θοίπη εδὲ πᾶσι, φιιοᾷ αὐ αλῖς Ἰοεῖς 
αὐοςί, Θ. 370. Ν. 831. Χ. 354. ποπ να]άς 5ο ρτοναῖ: οΜἶαπηςί πορῖας ααί, Ῥγοπαῖκοιια 
οπηῖθαα5, απιξ σαντοίσοις, ΟηΠΙ5 ροπετῖς. 

5. (Διὸς δὲ τελείετο βουλή) Βοϊ]σσί, τς, Αομί]]α ασπια πο οοπκορϊαπίθ, Αολῖνί οδεοπί 
Ῥήμπα Ἱη[ετίοτος, ο]αύἹμαδᾳιε ποθερίῖ5 Ἰαοτοπί Ἱπ]απίατα ΑΟ Γασίατη, ο/αδηιις ἀθκὶ- 
ἀθνίιπα εχοϊαγείας, Ἱία τί δἱ ρ]ασαπάο εαδετοί ΑραπΠΕΙΙΠΟΠ: πάς πονα Αοἰ]Ι ἀἱρ- 
π]ίας οἱ Ἠοπος αοοθἀθγθίς εκ Ῥτοπηίςςο ΤΗα(ΙάΙ ἀαΐο 1Πβ. 523. 590. 5. Ω. 110. 111. 
Ἠσο εγαί ἴ]α Διὸς βουλὴ, 11 1ΠΕ. Θ. 477. ὡς γὰρ θὲσφατόν ἐστι. θἳ Ο. 503. Διὸς δ ἔτέ- 
λειον ἐφετμάς. Ὦο 1ραῖς Ρε] Ἐνγο]απ Πηϊς Ἰάετη ἀῑσίαπι Οάγςςε. Θ. δι, 82. τότε γάρ 
ῥα κυλίνδετο πήµατος ἀρχὴ Τρωσί σε καὶ Δανασῖσι, Διὸς μεγάλου διὰ βουλά:. «ονὶς αιίθα 

νολαπίαίθπα οί Εαταπα 5αρθ 1π Ἰάεπι οοπνεπῖτε ραφσίπα νιάδρίτηιις. 
ΟΨρευναςςα Ιαναδῖέ, Ίαπα αὐ ΠπΙδο, Ῥες οπος (αποπατη ρταᾶς οοπκ παπα ζονῖς ἵπ οκ- 

κοφιιοπάο 6ο, αιιοᾷ Τηειῖάί Ρτοπαΐδεταί, ραϊε[εσετ]ς Ῥοεία.. Ῥτίπιο «πποπθπι βοἰκοία- 

4. Ἡρώων.] Τῶν ἡμιθέων ἀνδρῶν. ρωας 
, ο) να ο] 3 . Ἂ 

δέ φασι κληθῆναι, ἀπὸ τῆς ἀρετῆς' ἢ 
3 -” ὸσ/ α ς / τν . 

ἀπὸ τοῦ ἀέρος, ὥς φησιν 'Ἡσίαδος ἐν τοῖς 
έργοις καὶ ταῖς ἡμέραις" ᾿Ἠέρα ἑσσάμενοι 

πάντη φοιτῶσιν ἐπ᾽ αἶαν. ἢ ἀπὸ τῆς ἐρά- 
σεως, τουτέστι µίζεως τῶν θεῶν. οἳ γὰρ 
θεοὶ, θνηταῖς γυναιξὶ συνερχόµενοι, ἐπαί- 

ουν τὸ τῶν Ηρώων γένος. ἢ ἀπὸ τῆς ἔρας. 

ἔρα δὲ ἡ γῆ, κατὰ διάλεκτο. ἐκ δὲ τῆς 
γῆς ἐπλάσθη τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Αὐ- 

.. / 3” ΝΔ - μ λ /. » 
ποὺς δέ.] ᾿Αντὶ τοῦ, τὰ δὲ σώματα αὖ- 

τῶν. Ἑλώρια.] Ἑλκύσματα, σταράγ- 
κατα. Τεῦχε.] ᾿Ἐποίε. Κύνεσσι.] Κυ- 
σίν. Αἰολὶς ἤ διάλεκτος. 5. Οἰωναῖσι.] 
οῖς σαρκοφάγοις ὄρνισι. λέγει δὲ γυψὶ 
καὶ κόραξι. Πᾶσι.] Ἅπασι. Διὸς δέ.] 
Ἡ δὲ τοῦ Διός. ᾿Ετελείετο.] ᾿Ετελειοῦτο, 

ἐπληροῦτο. Ῥουλή.] Γνώμη. Διὸς δὲ τε- 

λείετο βουλή.] Διὸς βουλὴν, οἱ μὲν τὴν 
εἱμαρμένην ἀπέδοσαν. ἄλλοι δὲ ἐξεδεξ- 

Ὃ ην ν προς 
αντο, ὃρῦν ἱερὰν µαντικὴν τοῦ Διὸς ἐν 

/ -- 

Δωδωναίῳ ὄρει τῆς Θεσπρωτίας, ὡς αὐτὸς 

Ὅμηρος λέγει ἐν ᾿Οδυσσείᾳ' Τὸν δ' ἐς 
ν ρες 

Δωδώνην φάτο βήµεναι, ὄφρα θεοῖο Ἐκ 
/ 

δρυὺς ἑψικόμοιο, Διὸς βουλὴν ἐπακούση. 
3/. ν ας ΄ ΔΑ πΣ Γ ΄ 

ἄλλοι δὲ ἀπὸ ἱστορίας τινος εἶπον εἰρηκέ- 
ν ο) ΔΝ μ ΔΝ Ν 

γαι τὸν Ὅμηρον. φασὶ γὰρ τὴν γὴν βα- 
΄ ον η {, ῥουμένην ὑπὸ ἀνθρώπων πολυπληθείας, µη- 

δεμιᾶς ἀνθρώπων οὕσης εὐσεβείας, αἰτῃ-- 
ο / .) ”ϱ-. ΔΝ 

σαι τὸν Δία κονφισθηναι τοῦ ἄχθους. τὸν 

δὲ Δία, πρῶτον μὲν εὐθὺς ποίῄσαι τὸν Θη-- 
βαϊκὸν πόλεμον, δι οὗ πολλοὺς πάνυ ἀπώ- 
ὀ ο αόης τς Ξ λεσεν. ὕστερον δὲ πάλιν συμβούλῳ τῷ 

/ ὁ 

Μώμῳ ἐχρήσατο. ἣν Διὸς βουλὴν "Ὁμηρός 
ς 4 5 - 

φησιν. ἐπειδὴ οἷός τε ἦν κεραυνοῖς ἢ κα- 
πακλυσμοῖς πάντας διαφθεῖραι, τοῦτο τοῦ 

, ζ ς οκ 
Μώμου κωλύσαντος, ὑποθεμένου δὲ αὐτῷ 

΄ /. Ν / [/ γνώµας δύο, τὴν Θέτιδες θνητογαµία», 
Ν λ .Α /΄ 3 τ . 

καὶ θυγατρὸς καλὴν γένναν, ἐξ ὧν ἄμφο- 
, /- στὴ. / Ἡ Ωω; 

τέρων πόλεμος Ἑλλησί τε καὶ Βαρβάροις 
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εξ οὗ δη τα πρῶτα διαστήτην ερίσαντε 

᾿Ατρείδης τε, ὤνωξ ὠνδρών, καὶ διος ᾽Αχιλλεύς. 

τίς τ αρ σφώῶε θεών ἔριδι ζυγέηκε µάχεσθωι ; 

7. ᾿Ἀτρείδης τε Εάναξ. 

ἔοπι ἆᾳ 6ο οταν]ίετ Ίποτεραί πβ, 545. 54. Ῥτϊπαϊρίο ΗἨτῖ Β. γεικαί αΠΙΠΙΟ, ὧς ᾽Αχιλήα 
τιµήση (5ο]]οθι Αραπιοπιποπθ αά ρωποπβαπα πο θέ ροτῖος Ππ]τίσηια ΑΙ 
Γασἱ8 αζαοίο) ὀλέσῃ δὲ πολίας ἐπὶ νηυσὶν Αχαιών, τηϊῖξηιε Βοπιπίιπα.  Ἠἱκπηιι]αί {α- 
ΠΕΠ νε] 5ἷο οοηδΙ]α 5. οαρίίου οἱ ππυ]ία ρευπηῖὲ Βετῖ, 112 Ἡςδ αἀνογκατί νἰάενί Ῥοίθ- 
ταπί. Ῥιρπα θπῖπι [άπα οοπηπηῖκδα, οἱ αοῖς Ίπ Ῥγουϊησία φίαπίε, 6εοο Ῥαρπα Ιπίου Ῥατί- 
ἄεπι εἰ ἈΠεποϊαιτα Ππζατ, πα (απο πχαία Ῥο]]απα τουγιδεσοῖς: ΠΠ. Δ. ἀῑδ, τέ 
Ῥαρπα 5ο Ιπίεγροπαπί, ρεγπη[ές πηος {πιεῃ, ἀἩς Ῥαρπα αὐδώπογε ]ροῖς οοπ] απα 
«ππι ἀῑδετίθ οκροπ/έ ΠΠ. Θ. 473. να. Ηεοίοτῖς φοϊ]οθί νΙτπίο ϱ0 τος αἀάποεπάας 6558, 
πὲ Αολ]ος Πέοτιιπι ἵπ Ῥασπαπα Ῥτοάσας, Ἐαπα Ροδία 1ρ5ε ο ονῖς οοπδίαπα ππαπξοδίας 
ΤΙ. Ν. 347. 5. οἱ Ο. 5093. 504. οἱ Ίαπα απίθα «ο αποπὶ δοπἰθηίαπη δἱ πποπίθια αρεγιεταί 
Ο. 63. 5. 

6. ἐξ οὗ δὴ---Ἱαπροπάα Ο11Π1 προϊῖαψεν θί τεῦχε. ἐξ οὗ τὰ πρῶτα. Ἱιὲ ὅτε πρῶτον. ἐπειδὴ 
τὰ πρώτα, (11 ραβδίπι οὐοΗΤΡΙΠΕ. 

8. σίς π᾿ ἂρ σφῶε. τίς θεῶν συνῆκεν ἔριδι αὐτὼ, (ὥστε) µάχεσθαι. Β]ο ξυνέναι ἔριδι Υ. 66. 
οἱ αἱ. υνελάσαι ἔειδι Ύ. 134. θἳ 5Ώρθ. ἍΑί ποπ ἀῑκίί Ἠοππσγιις µάχεσθαι μάχη δεὰ µά- 
πεσθαι µάχην. «πηρεπαϊ Ἰῶος πποάιι5 οδί ἀπρ]εχ: απί πὲ πονα Ἠίπο φοηίθηξία Ῥγοῦς- 
ἀαί, ἀἴκ]απραίιτηις νεδιις αὖ απίροράθπ ρις: δαρ]θοία ΓΘΡΡΟΠΡΙΟΠΘ: Λητοῦς καὶ Δ. 
Τια οπές Γοτπιη]α σοπογα]ῖς οβογοπαϊ φοπίθηίῖαπη Ῥεν Ππίθγτοραίίοπθπα: οπα Ροπή] 
ππθαπέατ ογαίοτες: 5οᾷ οἱ ροδίτ», πὲ Αροϊιοῃ. ν. ο. ΠΠ. ὃς. σίς γὰρ δὴ θώνεν ἄλλος: αάά. 
1ου1. απέ αἱ αλλατοαί απἰροράθη ἴδια: πιοά Ῥηοβογοπά πα Θ5ς6 γΙάδίιχ Ῥτορίετ οοριΙ- 
Ίαπι τε ἵπ τίς π᾿ ἄρ---Πία ἨΤαδαπα ΙπίθντορΒί Ῥοείας εἰ, (απαιιαπα αοοθρίατη αὐ 68 ΤΘΕΡΟΙ- 
ΦΗΠ1, 6ΧΡοπετο ρενρῖέ θα, απ 5οηαπηίς. 

ο τν , : 
μῆνιν ἄείδε, τίς τε ξυνέηκε. 

Φ οβ «/ 1 ν Ν 
ἐγένετο, οὕτω συµβήηναι κουφισθῆναι τὴν 
γῆν, πολλῶν ἀναιρεθέντων. ἡ δὲ ἱστορία 

παρὰ Στασίῳ τῷ τὰ Κύπρια πεποιη- 
/ σος ο τε] 4 , ων κότι, εἰπόντι οἵτως' ᾿Η»ν ὅτε µυρία φῦλα 

κατὰ ἈΧθύνα πλαζόµενα ἉἙαθυστέρνον 
΄ ”/ Ν σα ../ νν 

πλάτος αἴης. 3εὺς δὲ ἴδων ἐλέησε, καὶ 
Β α .. τν " ἐν πυκιναῖς πραπίδεσσι Σύνθετο κουφίσαι, 
ἀνθρώπων παμβώτορα γαῖαν, Ῥιπίσας πο- 
- » 3 ι) 
λέμου μεγάλην ἔριν Γλιάκοιο" "Ὄψρα κε- 

γώσειεν θανάτῳ βάρος" οἱ δ' ἐνὶ Τροίῃ Ἡ- 
ρωες κτείνοντο. Διὸς δὲ τελείετο βουλή. 

ν . 
καὶ τὰ μὲν παρὰ τοῖς γεωτέροις ἱστορού- 

να πρι αν πας 
µενα περὶ τῆς τοῦ Διὸς βουλῆς, ἐστὶ τάδε. 
ο ον νς , 
ἡμεῖς δέ φαµεν κατὰ τὴν ᾿Αριστάρχου 

καὶ ᾿Αριστοφάνους δύξαν, τῆς Θέτιδος εἷ- 
ὰ .» ο. » 

γαι βουλὴν, ἣν ἐν τοῖς ἑξῆς φήσι Άιταν- 
΄, λ /, ε] νὰ ο - εὔουσαν τὸν Δία ἐκδικῆσαι τὴν τοῦ παι- 

ὃὺς ἀτιμίαν. καθάπερ καὶ τὰ κεφάλαια 
ἐν τῷ προοιµίῳ κεῖται τῆς ποιήσεως. 

οφ ; : 
6. "Εξ ὦ δή.] Α΄ οὗ δὴ] χρόνου. Τὰ 

- εν ο δς 
πρῶτα.] Τὸ πρῶτον, καὶ τὴν ἀρχήν. Δι- 

αστήτην.] Διεχωρίσθησαν. ᾿Ερίσαντε.] 
Φιλωεικήσαντες. 7. ᾿Ατρείδης.] Ὁ Α- 

Ἐπίθπά πα {απιθη 5ο γα]ἀο τοπιοία 6556 

Τρέως παῖς. ᾿Αγαμέμνων δὲ, κατὰ μὲν 
Ὅμηρον, ᾿Ατρέως τοῦ Πέλοπος, μητβὸς δὲ 

᾿Λερόπης. κατὰ δὲ Ἡσίοδον, Πλεισθένους, 
πὸ γένος, Μυκηναῖος. ὃς ἤγαγε γαὺς εἰς 

Ἴλιον. ἐκπορθήσας δὲ τὴν Ἴλιω, καὶ ὑ- 

ποστρέψας οἴκαδε, ἀναιρεῖται ὑπὸ Αἰγί- 
σθου τοῦ Θυέστου δόλῳ ἐυωχίας ἔπι. οὗτος 

γὰρ παρὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀποδημίας ἐμοί- 
χευε τὴν ᾿Αγαμέμνονος γυναῖκα Ἐλυται- 
µνήστραν. κατὰ δὲ τοὺς τραγικοὺς, αὐτὴ 

ἦ Κλυταιμνήστρα ἀνεῖλεν αὐτὸν χιτῶνι 

μὴ ἔχοντι ἔνδυσιν τραχήλου. ἐξ αὐτῆς δὲ 
ἔσχεν υἱὸν τὸν ᾿Ορέστην, καὶ θυγατέρας 
τέσσαρας' Λαοδίκη», Ἀρυσόθεμιν, Ίφι- 

γένειαν, καὶ Ἠλέκτραν. ᾿Άναξ.] Βασι- 
λεύς. Δῖος.] Θεῖος, εὐγενὴς, ἢ ἀπὸ Διὸς 

ἔχων τὸ γένος, ἔντιμος ἀπὸ γὰρ Αἰγίνης 

τῆς ᾿Ασωποῦ τοῦ ποταμοῦ Θηβῶν, Αἰακός' 

Αἰακοῦ δε, Τελαμῶν καὶ Πηλείς Πηλέ- 

ως δὲ, ᾽Αχιλλέυς. 8. Τίς τ’ ἂρ σφδε.] 
Τίς δὴ αὐτεὺς τοὺς δύο, ᾿Αγαμέμνονα, καὶ 

Αχιλλέα. 

ἐρωτᾷ τὴν Μοῶσαν. Ἔριδι.] Φιλονεικίᾳ. 
πάλιν δὲ, τοῦτο ὁ Ποιητῆς 
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Λητους καὶ Διὸς υἱός" ὸ γαρ βασιλήϊ χολωθεὶς 

νουσον ὠνὰ στρατὸν ὥρσε κωκήν, ὀλέκοντο δὲ λοοὶ, Το 

Βοϊ]οσί ροάρνίνῖς φοπρίος Ἠωο Ἱα οἸοσιίαις οδοί: ΤΓε ααίσπα αὖ Ἱπίθο τοπ τοροθίατης 
ἠανρίαπα Ἰπίος Αο]επι οἱ Αραπιθπαποπθπα ονας οχογέασα, απο, οτᾳίποπι ἀπιχίς α ρονίο 
Λοηνις Ἱπιπηῖδα εκ Αροηηις ἵτα Ῥτορίος τοΠβίοπον ν]ο]αίας, Ἱπ]ατία κασθτάοἳϊ Εασία, 
ονθρία Ε]ία, πθς 6]α5 ρτδοίρας τοάδῖτα. Ἡποίοπιας Πάφο Αρο]ο Αοἰ]]οπι οί Αραπιθ]- 
ΠΟΠΘΠΙ οοτηπηδίςδο, θἳ ἵγταγΙπη αποίος Εαἱ5δθ ἀῑοίας οδί, αιιοά ρονίο αὖ 6ο Ππηπῖσδα, οί 
πὰ οσπα ανοτίοπά στη, οοποίοπο αὐ Ασία Ἱαβίτα, οσσᾳδίο εχακρεταπαῖ ΑραπιετΙπΟ Θα 
φαησία οδί, ουπα Αομῆ]]ος ΟἨηγκοϊάσπα το ᾖαλδίσκεί. ΟΩπαπάσηιΙάεπα απίθτη ἃ ἆθο 
ΤΘΓΗΠΗ. 8115805 τορείαπσασς πηα]ογθ, απαπα Ἠππσπα, νὶ οἳ οοΠβΙΠο οπιπῖα ρεδία 65.6, 
Γασ]]ο ορ]πθτῖδς «1Ο 1ρ5ο νία ραταίας αἆ Ιπίθγνθπίις ἀθογατη ππθπιογαΠάΟ5, 

Οπος οἱ απο ἴπ πποάπα προ οοηδηαθεῖς: νιάθς οπιπῖα ρτουθάστο α τεΠρίοπο ]ῶ- 
κα: ἃ ρνανὶ Ἱπ]ατία ουρα ἑκέτην, ΘΗΠΠ(16 Αροζμηις φασργάοίθιη, αά ταάϊπποπά ατα Βασ 
οπρίαπα. ῥτο[ροα, οἳ Ἰπλππαπίζοτ αἲ Αραπιεπηποπθ αοοθρίαπας αρρατεί 4ποφιο, οἰδὶ 
α ΟἨηγκοίάο ποπ. τοὐκῖία οἵ α Ἐτίκεῖάο ταρία πανταζῖο ρτουθάαί, ΠΟΠ {πππθη Γοηίπας, 
ΘΑΓΙΗΠΦΙ16 ΔΠΙΟΓΕΣ, Πα γα. Ἱγαγπα Θ596 Οπ1µδαπας φοςὰ Γοτίς οκ 1ρδο Ροδία οἰίοργε ρος- 
αἲς ηῇ, Α. 466. 54. 420, 43ο. οἳ ἀῑκεῖσείπεο Σ. 444-456: νετιπα Ἰδαπα Α οπής 
ἀπρηιίαίοπα ο Ἱπ]ατίαπα Γαοίαα, ετορία οπρ(ἶνα, παπά Ῥτο εχἰπο ν]γι(ῖς Ῥτοιπίο οκ 
ρα, Τπευα ατοο οαρία, αδδἰσπαίαπα αοοθρεταῖς ΑΡαΠΙΘΙΠΙΠΟΠΕΠΑ αίθτη οὗ ἵρεατη Ἰα- 
Ῥη1.δθ, “1ο οὔ θήκη 5ε οη τοι, ουπα ῬτπΗο ο ῥγῶύα αδεϊσηαίο ργϊνααπη 1γ6 58 Υ]46- 
τοί Αομϊνος, Α οὐ] κπαδα οί αποϊοσαίο.. ΑΡ Ποποτίς Πίαηιας ]ωφὶ 5δησιι ας Ῥγουθ- 
αῑίς ποπ α- Γεπηπ]ς ετερεῖς. 

ἠΠαποί (αππεῃ νο δἷο ἴ]]ιιά, οπηπος, 1 θχζθρετο Αομίνος, οπ]απηίαίος α τθριιπα οἳἱ- 
Ῥιά(αάδιις οἱ Ιπῖς θὖ5ο ῥνοίοσίας, οἱ νθγιπα 9956 Ἠ]ιιά, φποά Ἡογα σας Ῥγηαγαπη θ996 
αἲς, φιοά. Πῖας ἀοοθαί: ΘΟἱοφαῖα ἀείίγαπέ γεζες, ρἱεοιπίιγ «ο]υῖς 1ὰ φιιοὰ οστά]- 
ηθπα ππα]ογατα. Ῥ]εγογαπησας οοηδΩ ης απ ρεποτί Ἠιππαπο ρος {ος 5οι]α ΟΠΙΠΘΠΙ 
νι Γασίαπι οἱραθναηί. [πάς ν5. 42. ΦαΕΘΓάΟ5 ῬεοΒίΙΙΓ: σίσειαν Δανασὶ ἐμὰ δώκρυα 
σοῖσι βέλεσσι. 

ϱ. Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός. Ῥοεία ἵαπηπαπα εχαάἴθα, οἱ α ἡΤσα οἀοσίιδ, παγτατθ 1Π- 
αἲρῖε: φποπιοᾶο ρεδεῖς Ιπνασεπς Αολῑνος Ίτα Αροηημις οκ Ἱπ]ιτία φαορτάο(ἳ Γαοία. 

Βυνέηκε.] Συνέβαλε, συνέμιξε. 9. ης Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρης, ἣν ἔπλασαν 

τοῖς καὶ Διὸς υἱός.] Ὁ τῆς Λητοῦς καὶ 

Διὸς παῖς ᾿Ἀπόλλων. πάλιν δὲ τοῦτο ὡς 

ἀπὸ τῆς Μούσης. Ζεὺς δὲ ἐρασθεὶς Λη- 
τοὺς τῆς Κοΐου θυγατρὸς ἑνὸς τῶν Τιτά- 

νων, καὶ Φοίβης, ἔγκυον αὐτὴν ἐποίησεν. 

ἥτις, δεκαμηνιαίου «χρόνου διαγενοµένου, 

ἠπείγετο διὰ θαλάσσης πρὸς ᾿Αστερίαν 
τὴν νῆσον, μίαν οἶσαν τῶν Κυκλάδων. 

ἐκεῖσε δὲ ἐλθοῖσα, ὃρεψ αμένη δύο φυτῶν, 
ἐλαίας καὶ φοίνικος, διδύµους ἀπεκύησε 

παῖδας, Άρτεμιν καὶ ᾿Απόλλωνα" 

τὴν νῆσον ἐκάλεσε Δῆλον, ὅτι ἐξ ἀδήλου 
βάσεως ἐῤῥιζώθη. “Ὁ γάρ.] Οὗτος γάρ. 

Βασιλήϊ.] Τῷ βατιλεῖ. Χολωθείς.] Ὁρ- 
γισθείς. 

᾿Ανὰ στρατόν.] ἱκατὰ τὸ στρατόπεδω. 
ὦΩρσε.] Διήγειρεν, ἐνέβαλε. Κακήν.] 

ὈΟὈλέκωτο.] ᾽Απώλλοντο. 
Λαοί.] Ὄχλοι. λάες κατὰ διάλεκτον οἱ 
λίθοι λέγωται. Προμηθέως παῖς Δευ- 

καλίων γίγνεται. οὗτος βασιλεύων τῶν 
περὶ τὴν Φθίαν τόπω», γαμεῖ Πύῤῥαν τὴν 

ν 
και 

1Ο. Νοῦσον.] Νόσον λοιμικήν. 

Κακωτικήν. 

ας αμα τά 
οἳ θεοὶ πρώτην γυναῖκα. καὶ ἐπειδὴ Ζεὺς 
η. ν ο Ἱρς σι 
ἠθέλησε τὸ χαλκοῦν γένος ἀπολέσαι, ὑπο- 

; ς 
θεµένου Προμηθέως, Δευκαλίων τεκτηνά- 

, μα ο μον µενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμε- 
γος, εἷς ταύτην μετὰ Πύῤῥας ἀνέβη. Ζεὺς 

ν : - 
δὲ πολὺν ὑετὸν ἂἀπ' οὐρανοῦ χέας, τὰ 

πλεῖστα µέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλισε», 
«/ ον ΄ . ΄ α 
ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὁ- 

λίγων χωρίς οἵτιες συνέφυγον εἰς τὰ 
΄, ε .., / Ν Ν ων Ν πλησίον ὑψηλὰ Όρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ 

/ νά ΔΝ / / 

Θεσσαλίαν στενώµατα καὶ τέµπη διέσ- 
Ν Ν ε) Ν . .. Ν 4 

τη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννή- 

σου συνεχύθη πάντα. Δευκαλίων δὲ ἐν 
τῇ λάρνακι διὰ τῆς «αλάσσης φερόμενος 

ἐφ᾽ ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας ἴσας, τῷ 

Παρνασῷ περᾶσχει' κἀκεῖ τῶν ὄμθρων 
μ - . 

παῦλαν λαβόντων, ἐκβὰς, ἔθυσε Διὶ ὧυ- 
λμς, ν Αν αγ « - ν ον 

ξίῳ: Ζεὺς δὲ πέµψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν, 
) ω αφ η αφ ἃ ον 
ἐπέτρεψεν αἰτῆσαι ὅ, τι βούλεται. ὃ δὲ 

αἰτεῖται, ἀνθρώπους αὐτῷ γεγέσθαι. καὶ 
να ς 

Διὸς εἰπόντος, ὑπὲρ κεφαλὴν ἔβαλλεν αἷ- 
κ 

λίθους" μὲν 
΄ / Ν κ. 

ῥων λαας, τουτέστι και οὓς 
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οὕνεκα τὸν Χρύσην Ἠτίμησ᾽ άρητήρα 

Ἀτρείδης. ὁ γαρ ἦλθε θοὼς ἐπὶ ολ Ἀχοιῶν, 

λυσόμενος τε θύγατρα, φέρων σὺ ὠπερεισι ὤπουα, 

στέμμα .. έχων εν χερσὶν ἐκή(βόλου ᾿Απόλλωνος 

χρυσέω ὠνα σκήπτρω, καὶ λίσσετο πώντας ᾿Αχαιους, Τσ 

τή. νυ]ς. στέμματ᾽ ἔχων. χερσὶ Γεκηβόλου. 15. γι]ς. ἑλίσσετο. 

13. λυσόμενός τε θύγατκα. ΊΝΟΠ, τῦ Ἰκτοτίοιδ, τθπα ΟΠΙΠΕΙΑ Ῥοθία οτά(πο εχροπῖέ, 
νθιατη, ιό επι] εκρεοίαοπθτη τοἠηπογαπα Ἰπ]οῖαί, αΠα ἀῑβετί εί ἵπ ΡΓῶΡΘΗΡ ΤεπιριΙ5 
οπηϊἑις.  Ἠου οδί Π]ιιά φιιοά ἵπ ἀἱδροδίίοπθ εκ Ἠοπετο ἀΐδοστο ]αβεί ΟιήποΒ]. ΥΠ. 
το, 11. τδὶ αὐ ἐπί ἐχιορίεπάιη, τιδὲ πιογε ΠΗοπιεγίοο α πιεαὲ υεί πι. ΑΡρο- 
πατη 68, (110 απ[θορδδεταπέ: (105 πῇςὶ (οπιοτίδ, Βοτὶ πον Ροϊεςί, αἱ τετ πανταίᾶ- 
ΤΙ πθχπα 6 ογάΙπαπα τουίο ροτερίοἶα». 

Οαπι νἰάθνοπί Αολῖνί, Ἠπαπι θέα Ἰοσοταπα οἱ πηΙπιθη(ἶ5 ΤΠΙΤΟΓΙΠΗ (ΗΠ 6596 
οἴηας αμνοπ]γῖ Ῥοβ5ο οορίῖς οκ ταν ρίρας οἶιις ἀῑθοπί, δαβ]οσῖδ: οοπκἑπεταπέ 11 απίο 
οπιπία 1065 Ίχας οὐσαραγςς Πάφο ΑοΙ]]ες Ἰάμσις οδς αππια οἴγοιηοντο οἱ εγετίοτο 
τ10ςς Τγοιάῖς, Ργίαπαϊ ἀἱᾷοπο Παβία», 5 ΧΠ πανΙαπα ζ]ας56 Πέτιις οἴγουπηνθοίιας Γα0- 
6 ονεοηρίοπί δις ΧΤ ορρ]άα ναδίαν]ῖ, Ρτράαξηθο αλερῖε: οξ. Η. Ζ. 325. Έπενε 1π ης 
Ίμγτηθσσιι5, Ῥοάπδιι», 11606, εἴ ἵρσα Ίμοδρας5. ν. Ἀάαρο ΠΠ. ρ. δ75. 

«ατα μουο οπρία νοπῖέ ἵη Αολίνοταπι Ῥοϊθκίαίοτα Ολες. Ενα 617ήήδεν Αροϊ- 
πῖς Ῥ]ηί]ιθί απθϊίος ἵπ 106 0Ἴγγσα Ἐτους]δς ἀιο αὔίαπα Πα τοδσπηία αὐάποϊέας 1. 
49.1. Εί]α α ροεία Χρυσ; αρρε]αίι, α]δ Ῥοσιῖν Αδίγποππθ. Ότῃο Έπερα αὐ Α- 
οἸ]]ο ἀνορία, (ν. Ππῇ. 365. Β. 601, Ῥίταμο ΝΤΙΠ. ρ 875. ὮὉ.) ρτα ας ρα15 ἴ]]α [ασία, ἀαία 
δὲ ΠΙΠΙΙ5 ἐξαίρεπον, γέρας, ΑΡΑΙΠΕΠΙΠΟΠΙ, εἰδὶ ρατύυση ιά Αολ]Ης νιπιαίο. Οππίας 
Ῥοδία ΠανΤαΓΘ, θα 4θ οπ1δδα ριθ]]α Ο0Ἠ1Υγ5 Παβία» ἴπ προ Έμούα οπρία Παπετῖο: (1η- 
οπτῖοςθ αΏῖ Τη ατῷς ΟἨγγδα εαπα οαρίατα αἰπηῖ, ν. ο. Βομο]. αἲ Α. 266.) εαρρ]ενεγαπί 
14 ΟγοΠοῖ οι Έναρϊια. ἸΝατναγαπς οπἶπι 68Π1 α ραΐτο Έπενεπ αἀἀιιοίατη 6556, αί Εοαί]- 
οπί τοσῖ πιεγοῖς αἱΠ, νεπ]ς»ο οᾳ πιαὰ Γρ]ήποθη, Εοοπίς 8οτοτθιη, Αοἰοτῖ ΒΠαπη κα- 
οτα. Παπ» {αρϊοπίθια: ν. Βοπο]. Η. Α. 1ο. 366. οἳ. Ἠαβκεημειρ. ἈΝοῦ. . 199. δαΐῖς 
ουαί ΠΙΟΠΘΤΕ, 1 εῦθιι Γι]δα 1 ρθια πηππ έαπα, ουσ ΟἨ1ΎΑ6, νίοις ου ἔθιαρ]ο, 1ο - 
5ίριι5 ΠοδίΗριι5 Ραΐετοί. 

Τ4. στέµµα τ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν---ἀνὰ σκήπτρω. Ῥαιι]]ο Ροδὲ 25 θδὲ σκΏστρον καὶ στέµµα 
θεοῖο.  Ἐσίέ πἀθο πια ἵπποκα 5αϊροπὶ 56α Ὀποπ]ο, Πας, αρρ]οῖς Μαὐίαϊδς αἷῑας 
1855 ππαΠιΙς. διιπή νεος τοἠσαία νε] ουνο]αία. δι Ῥοττο στέµµα ᾿Απόλλωνος, ἐπγιία 
Αροϊιῖς, Ἡ. 6. 4π.πα 1ο (απαπανα ΑΡομίς βασθγάος5. ρονίαταο 5ο]οναίς Ἠπο απίθπι 
φοἱρίοπί αΠραίαπι ργα 56 Γογί, αἱ 5αρρ]σοπα 56 νομήγο ἀοσογεί. 

ον. , / ν 
ἔβαλλεν ὁ Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοτο µατα.] Στεφανώματα. Λάδωνος τοῦ ἐν 
ο αν ε σε .. η / Ν 

οὓς δε η Ἠέῤῥα, γνναῖκες. η ἱστορία παρὰ 

᾿Απολλοδόρῳ. Τ1. Οὕνεκα τὸν Χρύση».] 
Ἕνεκα. ἐπειδὴ τὸν Χρύσην. ᾿Ητίμησεν.] 
᾿Απτίμως ὄβρισε. ᾿Αρητῆρα.] Ἱερέα. 

5 η, / παρὰ τὸ ἀρᾶσθαι, ὅ ἐστω εὔχεσθαι. 
12. Ὅ γάρ.] Οὗτος γάρ. ᾿Ηλθε.] Παρ- 

ῇ ν 
εγένετο. Θοάς.] Ταχείας. σηµαίνει δὲ 

Ε ει 5 
καὶ ὀξείας. ὡς ἐν ἐκείναις Ένθεν Σ' αὖ 

, ο νε Ω . ος γήσοισι» ἐπὶ προέηκε θοῇσι. ᾿Επὶ νπας.] 
ην ο Η ας 
Επὶ τὰς ναὺς, ὃ ἐστι τὰ πλοῖα. 13. Λυ- 

σόμενος.] Λυτρωσόμενος. Θύγατρα.] Τὴν 
θυγατέρα. Φέρων.] Κομίζων, ἄγων. ἸΑ- 

/ ” .ω . 7 .. περείσια.] ᾿Άπειρα τῷ πλήθει, πολλά. 
ανν , ν 

”"Αποια.] Δᾶρα, λύτρα, ἄφοινα τινὰ ὄντα, 
) / ) 

τὰ ἔνεκεν φόνου διδόµεα. 14. Στέμ- 

᾿Αρκαδίᾳ ποταμοῦ, Δάφνη ὑπῆρχε θυγά- 
τηρ εὐπρεπεστάτη. ἐρασθεὶς θὲ αὐτῆς 

Απόλλων, καὶ βουλόμενας συγγενέσθαι, 

ἐδίωκε' καταλαμβανομένης δὲ αὐτῆς ὑπὸ 

τοῦ θεοῦ, φασὶν εὔξασθαι τῇ μητρὶ Τῇ, 

χάσµατι αὐτὴν δεχθῆναι' «φενομένου δὲ 
τούτου, καὶ τῆς γῆς ἀναδούσης ὁμώνυμον 

φυτὸν, ᾿Απόλλων θεασάµενος, ἐξεπλάγη, 

καὶ τὸ μὲν δένδρον, ἀπὸ τῆς παρθενουΔάφνην 

προσηγόρευσεν ὁμωνύμως. λαβὼν δὲ κλά- 

δω αὐτῆς, ἐστέψατο. ᾿Εχων.] Κατέχων, 
κρατῶν. Ἐν χερσίν.] Ἐν ταῖς χερσί». 

Ἑκηβόλου.] Ἔκαθεν, ὅ ἐστι πόῤῥωθεν 
βάλλωντος, εὐστόχου τοξότου. 19. Ἆρυ- 

σέω ἀνὰ σκήπτρῳ.] Περὶ τῷ κεχρυσωµέ- 
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᾿Ατρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσµήτορε λαών" 

᾿Ατρεϊδαί τε καὶ ὤλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ, 
ὑμῖν μεν θεοὶ δοτεν Ὀλύμπια θώματ᾽ ἔχοντες, 

ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ ὃ οἴκαδ) ἱκέσθαι" 

παῖδα ὃ ε εμοὶ λύσαι τε φίλην, τὰ ὃ ἄποινα δεχεσθαε, 20 

ὠζόμενοι Διὸς υἱὸον, ἐκη(2όλον Απόλλωνα. 

Ἔνθ ἄλλοι μὲν πάντες επευφήµησαν ᾿Αχαιοὶ, 

αἰδεῖσθαί ϐ ἱερῃα, καὶ ἄγλαα δεχβαι ἄπομα" 
ἀλλ᾽ οὐκ Ατρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι ἦνδανε θυμῶ, 

Ἐοτίο εὖ δ᾽ Άργος ἱκέσθαι. 

24. ᾿Αγαμέμνονι Γήνδανε. 

19. εὖ δ’ Γοκαδ ἱκέσθαι διηῖ ν]εῖοςα. 
21. Ἐφκο ἀαῦι]έ υἷα Εεκηβέλον. 

18. ὑμῖν μὲν θεοὶ δοτεν. Τί 5οπιο] ἆο Ἀος, φιιοᾶ αὖ Ἠοπιεγο πιπέπαῇ δαπέ αΕῖ δα ν]- 
ρατῖ, πποπθαπα: φολοηπῖς οδὲ πιο ἵπ Ῥγοοῖρας οοποϊηπαπαῖς, τὸ 14, ρου αιοὰ α[ῑος οἳ- 
τοδίαιπ, Ἡ. 6. φιιοά. αἆ απίπιος Ποοίθπάος νἶπι Ἠαβονο ἀθεῦθαῖ, το Ῥηορμιῖο Ὀδεποθβοϊ!, 
ααοά ροππιας, ΠΙΘΠΙΟΓΕΠΗΙΙ5, απιίξ ἴπ. νους Παβθαπιιις οὐ αρρτθορππς.  Αας Ῥος εἰ, αέ 
Ἰμα απ] ρου αἱ, Ῥτθυςς Βπί. Βαπί 6υσο νετρα:. Ἠθάαῖίο πΗμῖ Βίαπας ία 4Ἡ νουῖς ἆθπέ 
5οοππάο5 οοΠδΙΠογάπα ουθηξης.---Πμοσαπα α ν5ς. 18δ---43. Ῥ]αϊο 4θ Βερ. Ρ- 493. 1). αΡΡο- 
η] ξ 1Π διήγησιν ἁπλην νΕΙΔΙΠΗ, πάς ραΐθαῖ ἀἴδογιπεῃ ΙΠί6Υ θαπη εί διήγησιν τὴν διὰ µειμεή- 

σεως γιγνομένην Ἡ. 6. ΟΙ ος ἀγαπιαξίσαπι πρρο]απηα5, απαπάο αληιῖς πον. πατταί, 
Ύο) Γαοία νἰηῖ, 5εὰ ασοπίες οἱ Ἰοηπεπίος απίο οσιι]ος Ροπῖέ εὐ ἵαποιαπι ἵη θα οκΗ]- 
εί, µιµητικῶς: αἳ Ατίκιος. 49 ροθίΐσα Ραδοίη. Αίηπθ Ίου ραγῖς ἐνάργειαν. 

30. παῖδα ὃ ἐμοὶ λῆσαί τε (µί ανησθε, κελεύετε, αιιί αἰπιῖ]α οπίὰ. ). Νοία πιαπο τον δδί, 
νο] ες ΟἸανἩ ποία: λύει ἵδ, φπ τεάΚ[ξ εαρναπι, λύεται ἶδ, αἱ Ρε, αρῖε 14, ταὲ α]έοτ 
χοάφα, 6οβιο τουϊπηϊς,. Νοπ ρογεροχογαί Ίο Επικία(μῖας. 

33. Ενθ ἄλλοι μὲν--«Οείονὶ Αολϊνί αοοἰαπιαγαπί, Παροπίος τονενοτὶ φαοργάοίθπ.----24. 

νῳ σκήπτρῳ, ὃ ἐστι τῇ χρυσῇ ῥάβδω τῇ 
βασιλικ. Ελίσσετο.] Ἐλιτάνευε, πα- 
ρεκάλει. ἨΠάντας ᾿Αχαιοίς] Πάντας 

τοὺς Ἕλληνας. 16. ᾿Ατρείδα δε µάλι- 

στα.] Μάλιστα δὲ τοὺς ᾿Ατρέως παῖδας, 

᾿᾽Αγαμέμνοα καὶ Μενέλαο. Μάλιστα.] 

Ἐξαιρέτως. Δύω.] Δισσού. Κοσμήτο- 
ϱε.] Διατάκτορας, ἠγεμόνας. Λαῶν.] 

Τῶν ὄχλων. 17. ᾿Ατρεΐδαί τε. Ὦ ᾿Δ- 
τρέως παῖδες, ᾿Αγάμεμνον, καὶ Μενέλαε. 
"Αλλαι.] Οἱ λοιποί. 18. Ὑμῖν μὲν θεοὶ 
δοῖεν.] “Ὑμῖν μὲν οἳ θεοὶ παράσχοιεν. 
᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες.] Οἱ τὸν Ὅλυμ- 
πον κατοικοῦντες. Ὄλυμπος δὲ, κατὰ 

μὲν Ὅμηρῳ, ὄρος τῆς Μακεδωίας µέγισ- 

τον, ἱερὸν τῶν θεῶν. κατὰ δὲ ἀλληγορίαν, 

ὄλυμπός ἐστω ὁ οὐρανός" παρὰ τὸ, ὅλο- 

λαμτὴς εἶναι. 1Ο. Ἐκπέρσαι.] Ἔκπηρ- 

θῆσαι, καταστρέψαι. Πριάμοιο πόλυ.] 
Τὴν Ἴλιω. περιφραστικῶς. Εὖ δ'.] Κα- 
λῶς δέ. διατί δὲ ὁ Χρύσης κατὰ τῶν οἳ- 

νο, 1. 

κείων ηὔχετο; λέγομεν, ὅτι πρῶτον μὲν 
ἔδει κολακεύειν τὸν τύραννον, καὶ ταῦτα 

λέγειν, περ ἐπεθύμει ὃρᾶσαι. δεύτερον 

δὲ, ὅτι διὰ τοὺς Ἔρῶας ἁπωλωλέκει τὴν 

θυγατέρα" ὅθεν εὐλόγως κέχρηται ταῖς 

ἀραῖς κατ αὐτῶν. Οἰκαδε.] Εἰς τὰ οἷ- 
κεῖα. “Ἱκέσθαι.] Παραγενέσθαι. 29. 
Παῖδα δέ µοι.] Τὴν θυγατέρα µου. Δύ- 
σατε.] Λύτρα λαβώτες, ἀπόδοτε. Φί- 
λην.] Προσφιλεστάτην. Τὰ δ' ἄποινα.] 

Τάδε τὰ δῶρα. Δέχεσθε.] Λαμβάνετε. 
21. Αζόμενοι.] ᾿Ἐντρεπόμενοι, σεβόμενοι. 
Διὸς υἱόν.] Τὸν Διὸς παῖδα ᾿Απόλλωνα. 

29. Ἔνθα.] Ἰότε' χρονικὸν ἐπίῤῥημα, ἐν- 
ταῖθα δὲ, τοπικό». ᾿Ἐπευφήμησαν.] Μετ 

εὐφημίας ἐβόησαν. 393. Αἰδεσθαι.] 

Ἐντρέπεσθαι. Ἱερπα.] Τὸν ἱερέα. ᾽Αγ- 

λαά.] Καλά. Δέχβαι.] Δέχεσθαι, 

λαμβάνει. 924. ᾿Αλλ οὐκ ᾿Δτρείδη.] 
Αλλ’ οὐ τῷ ᾿Ατρέως παιδὶ ᾿Αγαμέμνονι. 
Ἡνδανε.] Ἠρεσκε. Θυμῷ.] Διὰ τὴν ὁρ- 

ο 
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ἄλλα κακώς ἀφίει κρατερον ὃ' επὶ ἵ μῦθον ἔτελλε" 25 

Μή σε, Ύδρο, κ κοίλήσιῳ εγω παρὰ νηυσὶ πιχείω, 

ᾗ νυν θηθύνοντ", ἡ η] ὕστερον, αὖτις ἰόντα. 

μή νύ τοι οὐ χραίσμή σκήπτρο καὶ στέμμα θεσῖο. 

την δε γω οὐ λύσω' πρίν μι καὶ γήρας ἔπεισω 

ἡμετέρῳ ενὶ οἴκῳ, εν ΑἈργει τήηλόθι πώτρης, 8ο 

ἱστὸν εποιχοµένην, καὶ έμον λέχος ἀντιόώσαν. 

30. ἐνὶ [οίκῳ. 

25. Αί τοσιδαν]έ 14 {ποθτε ΑΡΑΠΙΕΙΙΠΟΠ: οοπίγα νετο Άδροτε, ἀππίέου, θά. ἀἰπιϊςίς, 
θα Ρίτα ἠαδαίς, αὐ αλ ας πια]. πηΙηῖς. πρατερὸν, πὸν μετὰ ἀπειλης πὸν ὡπηνη, σκληρὸν, λόγον. 
ἐπέπελλεν, ἐπέλεγε, σύ. φυλάσσου, μή σε. 28. 46 λεραισμεῖν ν. 1ΠΕ, αἆ 242. 

30. σὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω" πρίν ιν καὶ γἼρας ἔπεισι, Ῥρτο ἐπελεύσεται. Παπο 6πο πιο. ϱ1ε- 

110 γεάεπιίαπι γειάαπι. Ποϊϊι ἐία οοπκεχεδοεί αγμιιά πιο πι δεγυλὶ οοπαίοπο. Έτρο 
ΠΟΠ Ίαπραπι: τῶν δ' ἐγὼ οὐ λύσω (πρὶν) πᾳίν µιν καὶ γηρας ἔπεισιν. ΘΔΠΙ ΠΟΠ πα ξέβτα 
πἰδί νδι]απῃ. 5εᾷ: πρὶν αὈφο]αίο: απίσ( παπι τὰ ίαἱ, Ί. 6. μοξζτις Ἰ]]απα τεϊπθῦο ΠΠΘΟΙΤΗ 5 
1π 4οππο ππθα οοηςθηθεοθῖ, απαπαπα σαρίῖνα εἰ εγνα. ἐν Αργεῖ, ν. ΤΠΕ, Β. 198. 

ἃι. Βαπῦ Ἠ]ο Ῥ]ατα εκ να απίίφια ἀεο]αταπάα, ἰσπὸν ἐποιχομένην. Βἱ ΥΙπσιΠαπαπα: 
ατριι{ο ἰπιιο ϱῥεγόιγγοπς Ρρεοίῦιο {οίαν π. Υ ΤΙ. τ4. οοπιραγας, νἱάθίιτ 6556 ἀεῦθτο : 
ΕΡΟΙΥΥΕΥΘ ΦΩΠΕΙΙ {είώ ρεοίΐπε: φπαοαπαις {απάςπι ροοπῖδ Έοτπα οἵπα Πιο: 
ποδίτο οπΊπι ροοΠ] ἰπηῖ]οπα Ἠαιιά Γἱςςο 5αἰῖς οοηδίαῖ: ν. αἆ Ὑπτοῦ Ίδη, 1. ο. Αἲ Ίος 
οσσεί ατοιίανί ο Ψγρί]μο. ταπηπιαοῖ γἷπι νουῖς οοπδζααπῦ οκ ο0, φιιοᾷ φίαπΐος ο]ἶπι 
αᾱ Όε]απα τεχευαπί. Επί επσο ἐποίχεσθαι, ἐπιστηναι, ἴὗνιαν ἴππιεπ νοραῦι]! Ἡ οππθυίσι5 
5αὲἶ5 ἀοοθί ἐποίχεσθαι ἔργον, ε95Ε αθσγεᾶῖ οριι9, ορετὶ υασαγε: ΤΠῖ. Ζ. 40ο---3. ἔργα »ό- 
µιζε, ἱστόν τ ἠλακώτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε ἔργον ἐποίχεσθαι, οριις Γαοεγε Ἰπίετ {ε- 
πηίπας. ο. Οὰ. Α. 358. εί α]. ἈΒϊπηλίου ἐποίχεσθαι δόρπον 04. Ν. 34. 

Βοηπίίας: καὶ ἐμὸν λέχιος ἀνπιόωσαν. Ὑ αγῖε επροπιιΠξ. Ἀο]]εππθ θδί ἀντιῶν τινος, 00- 
σι76γ6, επτοῖρεγε, οοπκεφιᾶ. Τα Ροίεδί τοά!, τί νείοτος Γαοπηί, ἀντιῶν ἑκατύμβης, 
ἀπολαύειν. ἨΟΙΤΟ αἀεκκε, αἀκίαγε, Ῥγωκίο 6396, αμ πηϊπἰκἰογία εί αά δώ. Τία- 
4 ἀντιῶν «4 θδεο, Ρινωδίο 6556, 46 πηϊηϊκίθγίο, (ἐπὶ πο) λέχιος ΠΟΠ Ῥοίθδί ἀἰσίιπι 956 
ηϊςὶ «ἴθ 8εγυα οἱ ρε[[ίσο, Νἶνο παν Ῥτορτίο αά ο γαΠ1 θοῦῖ (σρὸς τὸ ἐπιμελεῖσθαι) το[εναίις, 
Ἅδιι ἐγαηκ]αίπα αἲ ἀοσ]αναπάτα Ῥαθ]]ο. αδιπη, δἶνθ, αιοὰ Ῥτοραβίτις, ααῦ λέλίος, εὐνῆν 

γήν. 956. ᾽Αλλὰ κακῶς.] ᾽Αλλὰ μεθ’ 
ὕβρεως. ᾽Αϕίει.] ᾽Απέπεμπε. Ἱζρατερόν.] 
᾿Ἱσχυρὸν, ἀπειλητικόν. Μῖθωο.] Λόγο. 
"Ετελλεν.] ᾿Ἐπέτελλεν, ἔλεγε. 26. Μή 

σε, γέρου.] Μή σε, ὦ πρεσβύτα. Κοί- 

λησι.] Καΐλαις, βαθείαις. Παρὰ νηυσί.] 

Παρὰ ταῖς ναυσί. Κιχείω.] Καταλάβω. 

οὗ. Ἡ νύν.] Ἡ ἐν τῷ παρόντι καιρῷ. 
Δηθύνοτα.] ᾿Εγχροίζωτα. Ἡ 
ρον.] Ἡ ἐκ δευτέρου. Αὖτις.] Πάλι. 
Ἰότα.] Παραγενόμενο». 
τοι.] Μὴ οὐκ ἄν σοι. Οὐ χραίσµῃ.] Οὐ 
βυηθήσῃ. Σκῆπτρον.] Ἡ βασιλικὴ ῥάβδος. 
Στέμμα.] Στεφάνωμα. Θεοῖο.] Τοῦ θεοῦ. 

90. Τὴν δέ.] Ταύτην δέ. Οὐ λύσω.] Οὐκ 

ἀπολύσω. Ἡρίν µιν.] Πρὸ τοῦ αὐτήν. Γη- 

ρας ἔπεισι.] Τὸ γῆρας καταλάβῃ. 39. 

Ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκφ.] Ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴκῳ. 

«/ 
Ὅστε- 

28. Μὴ νύ 

Ἐν "Αργει.] Ἐν τῷ "Αργει. ὃ ἐστι, τῇ 

Πελοποννήσῳ νῦν καλουµέγῃ. ὁ δὲ Ἄγα- 
µέμνων, βασιλεὺς ἦν Μυκήνης πόλεως Αρ- 

φολικῆς. 

τὸ ἀρχαῖον Αἰγιάλεια ἐκαλεῖτο, ἀπὸ Λί- 

ον απο ς 
Ἱστέον δὲ, ὅτι ἡ Πελοπόννησος 

/ ο. εω 3 /. -” 3 ”/ 

γιαλέως τοῦ υἱου ᾿Ινάχου, τοῦ ἐν ᾿Αργει 
ΔΝ ον .ω 

καὶ Μελίας, τῆς Ὠκεανοῦ. ὑσ- 
ν 

τερον δὲ πάλυ, 

ποταμοῦ, 

᾽Απία ἐκλήθη, ἀπὸ ᾿Απί- 
-. / / ”, ” 

δος τοῦ Φορωνέως παιδός. εἰθ' οὕτως Αρ- 
νε Ἀν «Άβ. .. 1) 

Ὕος, ἀπὸ Άργου τοῦ Πανόπτου. τελευ- 
. ολ /. / 3 μ. .ω. 

παῖον δὲ πάντων, Πελοπόννησος, ἀπὸ τοῦ 
κρατῆσαι τῆς χώρας τὸν Ταντάλου υἱὸν 

- ῇ ος 
Πέλοπα. Τηλόθι πάτρης.] Πόῤῥῳω τῆς 
πατρίδος. 3. 

ω ας ερ τουργοῦσαν, καὶ ὑφαίουσαν. διατί ἐπά- 
ο ὃς ν π γει τῇ γαμετῇ καὶ τοῖς τέκνοις τὴν αἰχ- 

ρρ ον όν { 
µάλωτον : βητεον οὖν, οτι οὐ ὃν ἐπιθυμίαν 

ος ὃ ὃ 
αὐτὴν τοσοῦτον ἐπάγει, ἀλλὰ πρὸς στρα- 

Ανα , ε 
Ιστὸν ἐποιχομένην.] Ἱσ- 
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ἀλλ ἴδε, µή µ ἐρεθιζε, σαώτερος ὧς κε νέα. 
Ως ἔφατ᾽' ἔδδεισεν ὃ ὁ γέρων, καὶ ἐπείθετο µύθω" 

(8η ὃ ἀκέων παρὼ θίνω πολυφλοίσβοιο θαλάσσης. 

πολλα ὃ ἔπειτ' ὠπάνευθε κιὼν ἠρῶθ ὁ Ὑεραιὸς 

᾽Απόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠύκομος τέκε Λητώ: 

Κλῦθέ µευ, ᾿Αργυρότοζ, ὃς Χρύσην ὠἀμφιβεβηκας, 

Κίλλαν τε ζαθέην, Τεγεδοιό τε τφι ἀνασσεις, 

35 

33. Εοτίο ΕΒΕ: ἔδδεισεν δὲ γέρων. 
38. τε Εῖφι Γανάσσεις. 

36. ᾽Απόλλωνι Γάνακτι. 

«ιαπ 4ο Ίρ5ο απηρ]εχιι αοοορία αἰπες ΡγΩΝΙΟ ε99ε αἲ οοπδιοἰα πει εξ Ίδιίπι οοηρογῖς. 
Ῥντίογο ποοερΒίοπθ οοπιραγατί Ῥοΐθςε ΟΠ ἰίθγο: ποοσύνειν τὸ λέχος πἲ Ο4. Τ. 493 Ἡ. 6. 
εὐπρεπίξειν.  Ὦςο Ίκου οξ. Ἡ. Γ. 411. ο. Ἠ)πκκοπῦ. πά ῬαταρΗς. Ῥ. 22. λέκτροις πλασθεῖσα 
Ἐωήρ. Ττου. 2ο”. Ἀον 32. σαώτερος ῬγΟ σζος. ῖ Ἱποο]λαπηαϊς Ἠ]πιο ἀῑκοεᾶας. 

33. Ὀϊσηιαϐί φοπῖς οἱ φαοετάοῖς Ῥοπς οοπκι]ἰξ ρορία. Λος 17---42- Ῥγεσαίατ, τί 
ἀθιις Ππλασῖαπα 1ρῖ Γασίατα αλοϊνοσίέ. 

3Τ. 38. ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας Ρο ἀμφιβαύεις. φιῖ ἐοχὶν. ἀμφιβαίνειν 6ἳ περιβαίνειν, 
το ὑπερμαχεῖν, ὑπερμάχεσθαι, νουβ ατα ἐναργᾶς, ἀε[οπάρπῖς αἰέθτυτη, ἆππα ]αορηέετα 
νο ΊΠαπππσπι, απίθνίαης, Ῥγοίθσίέ «ογροτο 5ο οῬ]θοῖο νοὶ οἸρεο. Ἡ. Ῥ. 4. Ἀεπε]αις 

Ῥαϊτου]ί οοτρς ἔπεης ἀμφὶ ὃ αὐτῷ βαιν, ὥς τις περὶ πόρτακι µήτηρ πρωποπόκος, χινυρή 

---ὼς περὶ Πατρόκλω βαῖνε ξανθὸς Μενέλαος. Ἰπάς 5ερο περιβηναι" Ῥ. δο. 41ᾷ εἰ αἰ. 
ΟἨγηκα ἵπ αστο Τηοῦαπο δἰέα, αἆ ππατθ: 4 ηταν. 1πῇ, αἲ 43ο. Τη Ηπάετη Ἰουῖς Οία 
Αροϊημϊ οἱ Ίρσα 8αστα, πὲ εκ Ἡ. Ἱ. αρρατοίς Ρ]αῦο 8αστα: Ἀθη. Ττοαά. 227. Ίου εσί, 
αμθην (οπαρ]απα οἱ 5ασγαπα Αροημις, ἵπ οα]ας θπίοία αάθο τὴς Παρεβαίις.  Τπίος 
ασρος Ἐο]άϊς τπεπιοταίατ αά πιο αὖ Ἡετοάοίο Π). Τ. 1490.. ἙῬ]ατα ἆε εα πο ΤΕΠΕΠΙΙΙ5. 
ο Ἀπαῦο ΧΤΠΙ. Ρ. 91ο. 5ᾳ. εί ἴπάα ΕπδίαίἩ. Ρ. 28. ξ. Οπα 68 αγῦος, αὖ Αομί]ε να- 
εἰαΐα», ἑαπίιπα 6 ροθίῖς ποῖα εσεεπί: νετίοσος ἵπ ΘΑΓΙΤΩ δἶζα 5ῶρο ἑατραταηές ν. Θυτη- 

μα ΧΙΥ. 4το. 5ᾳ- 
Τενέδοιό τε Ίφι ἀνάσσει. ἸΤάεπι, ἀειδ, απ σα] Ῥηεοῖριο Μαρείας, ἐπείιώ ατῃεπας 

Ἰάρπιᾳιο γορπατε ἀῑοϊζας, απία ατοῖ ῥγώενί. Αροίπεπι ααέοπα ἑεπαρίαπα απθφπα ἵπ 
Τοποο Ἱπδα]α Ἰαὐιήςκθ, νοὶ οχ Ἡ. Ἱ. οοηδίας. 1ῷ,, Ῥοΐθηίος. 

τιωτικὴν ἔβριν' ἵνα ἅπερ Μενέλαος ἐπε- 

πόνθει, ταῦτα καὶ αὐτὸς δράση. ὡς καὶ ὁ 

Νέστωρ φησί: Τῷ µή τις πρὶν ἐπειγέσθω 
οἴκοδε νέεσθαι. Πρίν τια πὰρ Τρώων 
ἀλόχῳ κατακοιµηθῆναι. Καὶ ἐμὺν λέχος 
ἀντιθωσαν.] Καὶ τῆς ἐμὴς κοίτης ἄντι- 
λαμβανομένη», καὶ µετέχονσαν. 33. 

Αλλ’ ἴθι.] ᾽Αλλ’ ἄπιθι. Μή μ’ ἐρέθιζε.] 
Μή µε παρόξυνε. Σαώτερος.] Σῷος, ὑ- 

γιής. Ὡς κε.] Ὅπως ἄν. Νέπαι.] Πο- 
ρευθῇς, ἐπανέλθη.. 33. Ὡς ἔφατο.] 
Οὕτως εἶπεν. "Εδδεισεν.] ᾿Εφοβήθη, εὖ- 
λαβήθη. ὍὉ γέρω.] Ὁ πρεσβύτης. 

Καὶ ἐπείθετο.] Καὶ ἐπείσθη. Μύθῳ.] 
τῷ λόγῳ. 34. Βῆ δέ] ᾿Ἐπορεύθη δέ. 
τὸ σχῆμα ἀφαίρεσις. ᾿Ακέων.] Ἡσν- 
χάζων, σιωπῶν. Παρὰ θῖνα.] Παρὰ τὸν 
αἰγιαλὸν τῆς θαλάσσης. ὃς οἵτω κέκλη- 
ται ἀπὸ τοῦ θείνεσθαι, ὅ ἐστι τύπτε- 
σθαι τῇ προσρήξει τῶν κυμάτων. Ἡο- 

λυφλαίσβοιο.] Πολνήχου, πολυταράχου. 

35. Πολλά.] Πλεῖστα. Ἔπειτα.] Με- 
ταταῦτα. ᾿Απάνευθεν.] "Απωθεν, χωρίς. 

Κιών.] Παραγενόμενος, πορευθεέί. ἨἩ- 

ρᾶτο.] Ηὔχετο. ὍὉ γεραιός.] Ὁ πρε- 
σβύτης. 36. "Ανακτι.] Τῷ βασιλεῖ- 
νΏν δὲ θεῷ τῷ ᾽Απόλλωνι. Τόν.] Ὄντυα. 

Ἠϊκομις.] Ἐκομος. ἀπὸ µέρους, καλή. 

Λητώ.] 
Λητὼ Ἰοίυ καὶ Φοίβης θυγάτηρ. 37. 
Κλῦθί µευ.] ᾿Επάκουσό µου. ᾿Άργυρό- 

/ ” . 

Τέκεν.] Ἔπεκεν, ἐγέννησεν. 

τοξε.] Λαμπρότοξε, καλλίτοξε. Ὃς 

Χρύσην.] Ὅστις τὴν Ἀρύσαν. Χρύσα 

δὲ πόλις Τρωϊκή. ᾿᾽Αμϕιβέβηκας.] Πε- 

ῥιβέβηκας, ὑπερμαχεῖ. 38. Κέλλαν 
τε] Καὶ τὴν Κίλλαν. ἔστι δὲ πο- 
λίχνιον τῆς Τρωάδος. Ἰαθέην.] "Άγαν 
βείαν, ὅ ἐστι πάνυ. Ἠέλοψῳ ὁ Ταν- 
τάλου κατὰ μισθὺν παιδικῆς ὥρας, λα- 

βὼν παρὰ Ποσειδῶνος ἵππους ἀδαμά- 
2 



19 ΙΛΙΑΔΟΣ Α. «ο. ΤΠ Ἡς 

ανν ΄ , αν Ἂν 3/ 

Σµωυβευ: εἴ ποτέ τοι χαρίεντ ἐπὶ νήον ἔρεψα, 

30. Σμιθεῦ. Απιζηιμώιις Αροϊο αὐ ανα Ἀπηήπίμα, νοὶ Ἁπηπί]ο, ΤγοἙςῖδ, αὐῖ οἶτις 
Ῥημαοῖραα ΕΗ6 τοῥΊο: αἲ αλα Ἰπάς Ίοσα (αβασία, οίαπα πι Ἱήδα]α Ῥοπεβος σταθίθης 
Άρο]]ο, οπα απ ρζο πηπαῖς, σµίνθου, ἠιιοὰ πὰ ναβοϊπαπιϐ: αγίοπι βρθοίαρκο ογθά(έ, 
τς σαῦρο:, γαλεώτης, δρώκων. 

εἰ ποτέ πο. (οτι Ἠοο αὖ ἩἨοπποτο Ῥοθεπιπί Ῥοείῶ, τί, απῖ Ῥνθυος {αοπιπί, 
Ῥϊείαῖς δι (αποιιαπα ῥγορπίαπα Ρονίπ]οπί νοίογαπη ποΓΙπῃ ας Ῥγθύαπα εβεσίατα : ρε 

Λἱείαίειι πεαπι, μεν ἴά φτιοᾷ σογοἰὲς (οπιρίωπι {πω ογπαυί, ϱἱ υἱοίίπια πιασἰαυὲ, 
οὐίεκίον ἐο. Ὀιοίτη οἳ Ἠου αἲ. τιΙογΙτη. Ἱοπηῖπαπα 86ΗΔΗ, 6ΙΙΠά ἨΠΙΘΗ 51ΡΙ 5αἴδηας 
φθηκῖθιις οὐ Πο 1οῖς αβδπα]ατοηί. Ουσία ποπ. πποᾶο γοτὺα δί 6ΘΗΔΙΙ5, 56ὰ δίίαπα Πο- 
Ώσπος ἨΠοπιοτίοας αδίτανο οἱ απϊπας ἱπβροτο νο]ητΙς: ποίαπίας Άως, 5οὰ 5οπιθ] εὖ 
Ῥπίπαο Ίο0ῦ, «11ο οεογγαηί. εἰ ἐπέρεψά σοι ναόν. ΡΟ εἰ ἔστεψα. ἐπερέφειν, ΡΟ στέφειν, 
Ἐοπιαπογιπα υοίαγς, 4ος οοτο]]ῖς οἱ ντῖς. τα0 Έπ. Π. 248. πιο αειύγα αειώπ---.Γενία 
υείαπιις ΓγΟιάῖ6 ος Ἱγθοπ. ἨἘιίρ. Βασομ. 323. κισσῷ π᾿ ἐρεψόμεσθα. ΑΡοΠοῃ. ΠΠ. 

Ν ω 9 3 ε) στους σὺν τῷ ὀχήματι, ἔσπευσεν εἰς 
.ν / ΔΝ ΔΝ 

ΤΠίσαν τῆς Πελοποννήσου ἐπὶ τὸν ππο- 
, Ἡ ͵ 

δαµείας γάµον, τὸν μνηστηροκτόνον αὖ- 
κ / / ο 

πῆς πατέρα Όλνόμαον καταγωνίσασθαι 
2 πιθυμῶ ω δὲ αὐτὸ λα: 
ἐπιθυμῶν. «γενομένῳ δὲ αὐτῷ περὶ Δέ 

/. εε .ω Δ / σβον, Ἱξίλλος ὁ ἠνίοχος τελευτᾷ τὸν βίω. 
Ὀν Ν » 6ο » Ν ω /. 
ὃς καὶ καθ ὕπνον ἐπιστὰς τῷ Πέλοπι 

ὃ ὂδ ν Ἆ μ] Φ  ὪΜ, ε) 
σφόδρα ὀδυνηρως επ᾽ αὐτῷ εχοντι, ἄπω- 

, ν αὶ , ας 
δύρετό τε τὴν αὐτοῦ ἀπώλεια», καὶ περὶ 

/ 2Ρ/ δν ) Ν η / κηδείας ἠξίου. διόπερ ἀναστὰς, ἐξερυπά- 
ΔΝ 3/. Ν / 3/1. κ ” 

ϱου τὸ εἴδωλον διὰ πυρός. εἴθ οὕτως ε- 
ΔΝ / .ω .ω /. 

θαύε τὴν τέφραν, ἐπιφανῶς τοῦ Ἰίλλου 
τς ων μες 

Πρίο ἐπ᾽ αὐτῷ ἐγείρας, καὶ πρὸς τῷ ἢ- 
- Ἡ Ξ 

ρίῳ αὐτοῦ ἐδείματο ἱερὸν, Κιλλαίου ᾿Δ- 
ας ͵ μας η 

πύλλωνος προσαγορεύσας, διὰ τὸ, αἰφνι- 
ν - ν 

δίως τὸν Κίλλον ἀποθανεῖν. οὗ μὴν ἀλλὰ 
/. “. / 

καὶ πόλω κτίσας, Ἰκίλλαν κέκληκεν. ὁ 

μέν τοι Ἰίλλος καὶ μετὰ θάνατον τῷ 
Πέλοπι δοκε; συλλαβέσθαι, ὅπως πεος 

γόηται τοῦ Οἰνομάου ἐν τῷ ἀγῶνι. ἦ 

Ἱστορία παρὰ Θεοπόμπφ. "Ῥενέδοιό πε.] 
ο ; ος σ 

Καὶ σης Τενέδου. ἤ δὲ Τένεδος, νησός 

ἐστι πρὸ τῆς Τροίας κειμένη» οὕπω δὲ 
πρότερον ποῦτο εἴχε τὸ ὄνομα. Κύκνου 

α 
γὰρ τοῦ Ποσειδῶνος Ἠέννης ἦν καὶ Λευ- 

- ο ιό σ 
κοθέα παῖδες, καὶ ἡ μὲν µήτηρ αὐτῶν 

/ 5 / ΔΝ / 

οὐκ ἔτι ἦν. ἐπέγημε δὲ ὁ Κύκνος Φυλονό- 
Α 3 - ς ο 

µην, ἢ, ὡς ἔνιοι, Πολύβοιαν. η Φυλονόμη 
”/ /. 3/. 

δὲ (καὶ γὰρ εἰς ἄνδρας ἐτέλει Ίδη ὁ Τέν- 
Αν .» / 

γης) ἐρασθεῖσα αὐτοῦ, λόγους περὶ συνου- 
ώ / ΔΝ { ον Ν 

σίας ἠνέγκατο πρὸς αὐτόν. τοῦ δὲ τὰ 
ν , , 

πρὸς τὴν φύσιν δίκαια τηρήσαντος, κα- 
, σος : ἃ 

πηγορήσατο πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ, ὅτι 
΄ 9,8. / ε Δ 

τεθελήκοι αὐτὴν βιάσασθαι. ὁ δὲ πι- 
ο. » Ν στεύσας τῇ] κατηγορία, συλλαβὼν τὸν 

ο 9 Ε / Ν 

παῖδα, ἐνέβαλεν εἰς λώρνακα, καὶ ἐλ- 

ὀ ῥμψεν εἰς τὴν ὑποκειμένην θάλασσαν». ὃν 
διὰ σωφροσύνην, καὶ διὰ τὸ εἶναι υἱωνὸν, 
5” « πω Ν Ν νο ἔσωσεν ὁ Ποσειδῶν. τὴν γὰρ λάρνακα 

ο .. / .. ΄ 3 / 
προσενεχθήηναι τῇ Λευκόφρυϊ νήσῳ ἐποί- 

Γἳ 

ησεν. ἣν οἱ ἐπιχώριοι θεασάµενοι, καὶ 
3 ο Φ. Δ η) / ΔΝ 
ἀφελόντες τὸ ἐπίθεμα, µαθόντες τὸ γε- 

ν / - / 
ηονὸς, οὐ μήνον ἑαυτῶν βασιλέα τὸν 

ΤΓέννην κατεστήσαντο, ἀλλὰ καὶ ἀπ᾿ αὐ- 
.-. / ο) / τοῦ ΈΤένεδον τὴν νῆσον προσηγόρευσαν. 

Ἴφι.] σχυρῶς, γενναίως. ᾿Ανάσσεις.] 
. -. 5 / ἨῬασιλεύει.. 3090. Σμιθεῦ.] Ω Σμήθιε. 

”/ μ 1 . /. ἐστι δὲ ἐπίθετον τοῦ ᾿Απόλλωνος. Σμύ- 
[η Ν / ον /᾿ Ε) ο, ε λ ος γὰρ τόπος τῆς Τρωάδος, ἐν ᾧ ἱερὸν 

ο .. 

Απόλλωνος Σμωθίου, ἀπὸ αἰτίας τοιᾶσ- 
[ - 

δε ἐν Χρύσῃ πόλει τῆς Μυσίας Ῥρίνις 
Ξ1 .. - / 

πις ἱερεὺς ἦν τοῦ κεῖθι ᾿Απόλλωνος. τούτῳ 
3 Ν ε Ν ” ” . . 3. 
ὀργισθεὶς ὁ θεὸς, ἔπεμιγεν αὐτοῦ τοῖς ᾱ-- 

ροῖς µύας, οἵτινες τοὺς καρποὺς ἐλυμαί- 
, 

γοντο. βουληθεὶς δέ ποτε ὁ θεὺς αὐτῷ 
.. ”/ 

καταλλαγῆναι, πρὸς Όρδην τὸν ἄρχιβου- 
/ 3 .ω / ον ΔΝ 

κόλον αὐτοῦ παρεγένετο. παρ ᾧ ξενισθεὶς 
σον ο μή, κ 
ὁ θεὺς, ὑπέσχετο κακῶν ἁπαλλάξαι. καὶ 

ν ο ας 
δὺ παραχρῆμα τοξεύσας τοὺς μῦς, διέ- 

. / π ., 

φθειρεν. ἁπαλλασσόμενος οὖν, ἐνετείλατο 

τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ δηλῶσαι τῷ Κρί- 
γιδ κά / [πα / ανν 'δ / εδι. οὗ φενοµένου, Ἱρίνις ἱερὸν ἱδρύσατο 
.ω .ω / Ν ΔΝ ’ 

τῷ θεῷ, Σμιθέως Ἱερὸν αὐτὸ καλέσας. 
, ὃς 

ἐπειδήπερ, κατὰ τὴν ἐγχώριο αὐτῶν 
͵ ολ η κας. ε 

διάλεκτον, οἳ μύες, σµίνθοι ἐκαλοῦντο. ἡ 
/ ἱστορία παρὰ Πολέμωνι. ἄλλοι δὲ οἵτως 

ῳ η) .ω . 
εἰπον, ὅτι Ἰκρῆτες ἀποικίαν στέλλοντες, 

Δ 3/-. Ν ω 5 |. 

χρησμὸν ἔλαβον παρὰ τοῦ ᾿Απόλλωνος, 
ν ο π α 
ὅπου αὐτοῖς ἐναντιωθῶσι γηγενεῖς, ἐκεῖ 

ο της πρ ή) 
κτίσαι τὴν πέλιν. οἱ δὲ ἀπέστειλαν τοὺς 

/ Ν Ν . ΄ 

ἀποίκους. ἐλθόντων δὲ εἰς τὸν Ἑλλήσπον-- 
ς ς 7 ν 

τον, καὶ νυκτὸς ἐπιγενομένης, μύες ἔκοψαν 



1.18. 1. 

Ν, ᾱ , ΄ Ἀ / αν 

ἡ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα µηρί εκνα 
η / ον .. η) ῃ 

ταυρῶν Ἡ ΦΥ 2ν, Ττοςσε (οἱ πρηηνον 
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49 
ο. 
εέλδωρ' 

» κ ’ .» ΄ 

τίσειαν Δαναοὶ ἐμὼ δώκρυω σοισι βέλεσσυ. 
Ὀἳ 3 . . ονν 3/ ο) ᾽ ΄ - 
Ὡς ἔφατ εὐχόμενος' τοῦ ὃ ἔκλυε Φοίβος ᾿Απόλλων 

150. ζανθὰ δ' ἐρεψάμενοι δάφνῃ καβύπερθε μέτωπα. ΠΟΙΦΙπΙΟ τοἨρίο5ο τῖσα οοτοπαραπέας 
{0γ05, αγ, νιδα, νἰοὔτη, 8αογα Γαοθηίθος Ίρδα (σππρ]α οἱ Ῥατίοίος. Δε νείοτος, 
Ίρνο Ῥ]αίο ἀο Ἐορ. ΤΠ. ρ. 276. «οὐεροΓθ ἐρέφειν ναὸν, ἵθρογο ἴΘπιρ]πῃ, 8ίΓΙΙΕΓΘ, οἰκοδο- 
μεῖν. ιιοὰ πο οῦ κασετάοἵαἷς τπαΠαΙΝ. 

432. τίσειαν Δαναοὶ---Δελταί τος, Ῥἰεοπηθας Αολίνί, δεηδΙπα Ἰπ]ατί α τορθ Π]αία 
πα (οῦαπι εχοτοϊαπα (παηκίογέ θιΠΠ(ι1ς οκδεοταίας (Ἴγγσος. φαορνάοία]ες νογο ρτθοθς ! 
Παπαί ρτορτῖε απηαϊ Ατοινῖ, Ῥε]ακσίας φτρῖν, α Ἰαπαο αάνεπα εοπάΙίογς αγοῖν 
ΑΤΡΟΓΗΠΗ, τοῦ Άργους, αρρε]]α: Ἀίαῦο ΥΤΠΙ. ρ. 5Το. Β. 0. Ν{απςέ Ἠϊπο ΠΟΠΙΘΠ ἴπ 
Ἠοππθτο «καθ, οίαπα 4ς Αολοῖς Άνρος (οποπΏῦας: Ῥοσγο οππα ἨοπιθγΙςδ ΟΠΊΠΟ5 
ΑοἨθος Ῥος ποιο. Αγαϊνοσαπις Ασγεῖο, ἀθο]ατατθί, θ]άπι Δαναο) βεπετα δα ἀῑσι 
5δαηΐ 

43-53. Ἰμουιν φρ]επαΙάΙρπης ἆς Ῥονίο αὐ Αροϊιπο Αολνίς Ππιπηῖσδας Παῦεης 

αρα, ν . ω ο Αν 
αὐτῶν τοὺς τελαμῶνας τῶν ὁπλων. πρωὲ 

δὲ ἀναστάντες, καὶ θεασάµενοι τοῦτο σ ΄ 
α 

σοφισάµενοί τε καθ ἑαυτοὺς, ἔκτισαν 
ή ο, σα αρ, 5. θὴ ἐκεῖ πόλιν, ἤντινα καὶ ἐκάλουν Σμιθίαν. 
οἱ γὰρ Ἱκρῆτες τοὺς µύας, σµίνθους κα- 

λοῦσιν. ἐκ τούτου καὶ ᾿Απόλλων Σμήθιος 
-- λ/ 

ἐκλήθη, διὰ τὸ ὑπερασπίζειν αὐτῆς. Εἴ 

ποτέ τοι.] ᾿Εάν ποτέ σοι. ἉΧαρίετα.] 
4 α]. Ἐὔχαριν, καλόν. ἸἨΝηόν.] Ναό. Ἔρε- 

ψα.] ᾿Ἐπέρεψα, ὠρόφωσα, ἐστεφάνωσα. 
” ” Λο. Ἡ εἰ δή ποτέ τοι.] "Ἡ εἴπω ποτέ 

σοι. Πίοα.] Πιμελῃ, λιπαρά. Μηρία.] 
ο) ” 3ν ᾿ ν 1 Τὰ µηριαῖα ὀστᾶ. ᾿Έκπα.] Ἐπὶ τῷ βω- μη η ᾷ 

. ΄ Ε) 
μῷ εκαυσα, τοντέστι ἐκάρπωσα. ῥ4ΦΙ. 

-- αἱ 

Ταύρων δ αἰγῶν.] Ἠτοι, ταύρων καὶ ρ η Ύ . 

αἰγῶν.] Τόδε µοι.] Τοῦτό µοι. Ἱρή- 
: 

ηνον.] ᾿ΕἘπιτέλεσον. ᾿Εέλδωρ.] ἜἘπιθύ- 
µηµα. 42. Τΐσειαν. ] Τιμωρίαν δοῖεν, ὅ 

ἐστι, παράσχοιε. Δανασί.] Οἱ Ἕλ- 
Βῆλος δὲ 

᾿Αγήνορος μὲν ἦν ἀδελφὸς, υἱὸς δὲ Ποσει-- 
.ν ΄ η . 
δῶνος καὶ Λιβύης, ἀφ' ῆς ἤ χώρα ὠνομά- 

σθη Λιβύη. βασιλεύων δὲ Αἰγυπτίων, 
”-» / Ν /. ’ 

γαμεῖ ᾽Αγχωόην τὴν Νείλου θυγατέρα. 
λ / τὲ ». /' ” 

καὶ γίγωται παῖδες αὐτῷ δίδυμοι, Αἰ- 

ληνες' ἀπὸ Δανασῦ τοῦ Βήλου. 

Δ / Ν Ν 5 ε 
γυπτος, καὶ Δαναύς. Δαναὸν μὲν οὖν ὅ 

Ῥῆλος ἐν Λιβύη καταικίζει, Αἴγυπτον δὲ 
Ευ ΣΑ 8, ὃς τ τ ψά - Δ 

ἐν ᾽Αῤῥαβίῳ. ὃς καταστρεψάµενος τὴν 
4' ΄ ώ » ες -. »0 

Μελαμπόδων χώραν, ἀφ' ἑαυτοῦ ὠγόμα- 

σεν Αἴγυπτον. γίγνονται δὲ ἐκ πολλῶν 

γυναικῶν, Αἰγύπτω μὲν πεντήκοτα παῖ- 

δες, Δαναῷ δὲ θυγατέρες πεντήκωτα. 
΄ Δ ν . / Ν -- 

στασιασάντων δὲ πρὸς ἀλλήλους περὶ τῆς 

ο ” Γ ΔΝ ας . 9 
ἀρχῆς, ὕστερο Δαναῦς τοὺς του Αἰγύ- 

-- ΔΝ αν Ἆ . Μν ” 

πτου παῖδας, πλὴν ἑνὸς ἡ δυεῖν, διὰ τῶν 
/ μία Ν / ν 

θυγατέρων ἀγεῖλε' δεδοικὼς, καθότι καὶ 
5 - 3 / ιο, ΄ 

ἐκ χρησμοῦ Ἰκηκόει, ὅτι φοευθήσεται 
ον ορ το τε Ξ 
ὑπὸ ἑνὸς αὐτῶν. καὶ ὑποθεμένης ᾿Αθηνᾶς 

αὐτῷ, ναῦν πρῶτος κατεσκεύασε τὴν κλη- 
θεῖσαν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θυγα- 

-. / ς 

τέρων αὐτοῦ, Πεντηκόντορο, ἐν ᾗ τὰς 
/ 3 ΄ ” Ν ὓς /. 

Κόρας ἐνθέμενος έφυγε. προσχὼν δὲ Ῥόδῳ, 
-. .. / 

τὸ τῆς Λρδίας ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα ἱδρύ- 
3 .. κ. Ἑ 3 ” 9 

σατο. ἐντεῦθεν δὲ ἤκεν εἰς ᾿Αργος, καὶ 
- . 1’ 

τὴν βασιλείαν αὐτῷ παραδίδωσι Ελά- 
/ .. Ν 4. 

γωρ ὁ τότε βασιλεύων. αὐτὸς δὲ κρατή-- 
σας τῆς χώρας, ἀφ ἑαυτοῦ τοὺς ἐνοι- 

.. / ”.» 

κοῦντας, Δαναοὺς ὠνόμασεν. ἱστορε Α- 

πολλόδωρος ἐν δευτέρῳ. ἘΕμὰ δάκρυα 
σοῖσι βέλεσσι.] ᾿Αντὶ τοῦ, τῶν ἐμῶν δα- 

ν 
κρίων. Διατί δὲ ὁ Χρήσης, οὗ κατὰ ᾿Α- 

3/. -- 

γαμέμνονος ηῦχετο τοῦ ὑβρίσαντος αὐτὸν, 

ἀλλὰ κατὰ πάντων τῶν Ελλήνων; φα-- 
ώς ρα τετ , . / ε 

μὲν δὴ, ὅτι ᾿Αγαιμέμνονος ἀποθανόντος ὃ 

στρατὺς ἐλύετο, καὶ Χρυσήϊς εἲς Ἓλ- 
/΄ .. ”/ 

λάδα ἀπήγετο. ἀναιρουμένων δὲ τῶν ὄχ- 
/ κ .ω /. 

λων, ζήτησις ἦν τοῦ πάβευς, ἀπόδοσις δὲ 

τῆς κόρης. καὶ ἀποθανὼν μὲν ᾿Ἀγαμέ- 
μ» ας αν ον / 

µνων, ἄλυπος ἠν' ζῶν δὲ, βασανίζεται, 
ω 9 αν 

βλέπω» ἅτε βασιλεὺς ἀπολλυμένους τοὺς 
”/ Ἀ κ .. ε / ο στ 

Όχλους. Ἠ, ὅτι πᾶσιν ἠράσατο, ἀνθ ὧν 
- β 

πάντες ὁμοῦ γενόµεγοι, οὐκ ἐπέσχον τὴν 
τοῦ βασιλέως ὕβριν. δικαίως οὖν αὐτοὶ 
” 

ἔπαθον. καὶ γὰρ Ἡσίοδος φησί: Πολ- 
ο. Δ / 4. -- 3 ν 

λάκι καὶ ξύμπασα πόλις κακο ἀνδρὸς : ος 
ἀπηύρα. 43. Ὡς ἔφατο.] Οὕτως εἷ- 
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α δὲ κατ Οὐλύμποιο κοιρήνων χωόμενος κηρ, 

ἷ ὤμοισω ἔ έχων, ἀριφηρεφέα τε φαρετρην' 456 

ο. δ ο ὄρ' ὀΐστοὶ επ᾿ ὤμων χωοµένοιο, 

αὐτου κωήβεντος. ὁ ὃ ή ηιε νυκτὶ ἑορκῶς. 
των ϱ/ 

εζετ᾽ ἔπειτ' ἀπάνευθε νεῶν, μετο ὃδ (ον εηκε᾽ 

4/7. νυκτὶ Γεοικώς. 

ἐνάργειαν. ἨΒΠΙ οΕΓΠΊΤΑΙς {απφιατα οσπ]5 Αροϊῄποπι ρταΙθμίθτη, µακρὰ βιβώντα.----44. 
Οὐλύμποιο καρήνων. Ῥετναία ἨΙΠΟ ΠΟΙΟ πποηΕῖδ. ν. 1πΕ. αἲ 490.---45. σόξ ὤμοισιν ἔχων 
ἀμφηρεφία πε φαρέπρην' Νο]εί ἄθιν Ἰαβετα Ῥ]ατείταπα 5ιδρθηναπα εκ Ἠππθτος θἱ ]- 
ἀ σι ἀθχίτο, ποτ κασἰίαπ ατα, αξ ππαπαι οἰοναία εἰ τοδαρίπαία οοπ{οςπα καρπία 
αττρί Ῥοδδοίς ατοππα ΑγΡοίο ο. φο]εί ππαπα. Θίο 1π δἱρηῖς πο []κεἰπι]ς, Φις 
4ποφιθ Ροείᾶ: ΑΡοῄοη. Π. 68ο. 1. 4ο ΑΡοϊῆπο Ἰποράρηίε: λαιῇ δ ἀργύριον νώµα 
βιόν' ἀμφὶ δὲ νώτοις ᾿Ιοδόκη ον ποσο Τη. Ποδίτο Γππηθ Ίου νἱάθν Ῥοΐονῖ, 
ΤΕΙΠΗ 41οΓ1Θ οκ ἨΠΠΙΘΓΟ ΝΙΡΘΗΣΙΠΗ Ἠαμεγθ. Τα φπ]άθπα 1Πῇ. Κ. 333. Ὀο]οπ: αὐτίκα 
δ) ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τέξζα. αάά. Οά. Κ. 262. Ύεπας Νγπιρμα 8ο αδαίπιι- 
Ίαης αριιά Πο. Ἐπ. Τ. 518. Ππυπογὶν ἴε ππογε ιαθίῖεπι φδρεπάεγαίἰ αγοιυπι υεπαἰγία. 
οἱ ἆςᾳ Οαπή]]α ΧΤ, 675. ρἰσιίαφισο εἰ ΠΙΕΡΟ ραγυς κιαρεπαϊέ οἱ απο: Ῥ]ιανθ- 
ἰταπι οἱ ατόππα. Εὲ Νγπαρμ αρ. Οα]Ηπι. π Ὠίαπ. 212. αἱ πρῶώται θοὰ πόζα καὶ ἀμφ 
ὤμοισι φαρέτρας ἰοδόκους ἐφύρησαν. Ῥτίοι απιον ταῖο, ἀῑχετί», εἰ Αροηηπί εὐ Ίου αο- 
οοπαπιοδαξἷου ϱ5868, τιί οκρος (ο ατοι. ]ο Ιποράθτεί, 4π1ρρε 5ίαῖπα βαρ]έίας πθνο ἵπῃ- 
Ῥοβίέας οπαΐδδητας»: Εαίθος: Ιία (απποι. ἁπγίος. ο5κοί οναΏος παπα ἴπ αίοτο ΠΠΘΠΙΟΤΟ 
6956ί ἔχων τόξα, 8ΙΠΟ ὤμοισιν ρεπετα] ποίοπο Ῥτο ἔχων περσὶ, αοοϊρἰεπάνπα,  Ἠνοεῦ 
4ποφιιε αα ταίῖο, αἱ Ίαπρας τόξα οἱ Φαρέτρην, πτηιθ ἆθ πα Ῥ]λατείτα αοΩρίαδ.. Ναπι 
πόξα ἀἴοιηίιιτ Ἰαΐΐας 4 Ρµαγοίτα οἱ 4ο {ε]ῖ5: τὐ ΙπΠβ. Φ. 49ο. ὧπ᾽ ὤμων αἴνυτο τόξα 
«απο Ῥίαπας θεηιΙέας. σαλέες ὃ ἔκπιπτον ὀΐστο. Ῥπνίαί Ιπίεν Ἠτεο αοοΊροτο ΑΡο]- 
Ἰπαιη αγοι εκ ΠΙΙΠΙΘΓΟ 5ΙΣΡΕΠΡΟ Ἱποράθπίθπας ππα ν. 48. δοἀεί, αγοπα εχρεαῖξ, ἐνασίαί, 
πέριάϊες 5εᾷ Ἠτο οπηΗἑΗς Ῥορδία: ἰαπίο ππα]ονε οπα ορ]ογία(ῖς ποίαῖοπς Ἱππα. 50- 
Παῖέ, μετὰ ὃ ἰὸν ἔηκε. ἀμφηρεφη: Ῥ]ατείτα, ορετοι]ο Ώθπα οσσ]αδα οἴγοιππσίτοα ογαπῃ. 

46. 47. ΟΩιοὰ Ἱποββδιπη ἀάὶ Ἰπαα οοποαίαπα φασ]τία δοπαιίο ῥγοο]ατο ἰεκίαπίπγ, 
ἅ πα οβῖθοίιι5 οπιιδδαπη ἀθεῖσπαί: Ῥεπο οὐδογναίππα οππι αὐ αῖς πι α ΟἸατίος οιὰ 
οα ἵπ το ΙΠΠΘΓΙΟΓΟΠΙ οθηςθί 659 ὙΠτοβπι Έτ. ΠΥ. 149. ΤΧ. 66ο. ΧΙ. 652. Ὑενιπα 
οἱ 1Ρῖ, ποτ. παῖπις οπαπα Ἠΐο, ἆθ οοποΙίαίο οοτροτῖς ππούα ασίσασγ. Ὦο Ἠετοι]ο αά- 
νατει5 ορίος Ιποράθπίθ Ὑαἱον. ΕΙ. Π. 5 τ1. ριζκεπίφμε ϱγαῦεδ τί ἔετρα ραγείγα. 

47. ὁ δ Πε νυκτὶ ἐοικώς. Ἰποθδδί 5ΙηϊΠίου ας ΠΟΣ, 56. πηρες αίτα, Ῥες ΟΡΙΙΤΗ 1Π- 
οθο1έ απιέ ο.]ο ἀσπαθίατς 56 πι ος αίγα {60ί5, 411 ἴΘγτογθπα Γασθγοί Ππίπθπριι, 
ασ βΡρεοῖες πλ ν]άθίαγ 6556 αριιδίος ας δα ρ]ηίοσς 58 δη ]ῇ αίπγ που Ῥου 
αἀδρεσέατα. τεγγ]ρ]]οπα: 11ο ἀποιπῦ Ίοσα Ο4. Δ. 6ος. Ἠοτοι]ες ἵπ Ἰπέοτὶς μπα απο 
Ἱπίρηίο πεπαβιπᾶ ας Πορτ ἐρεμνῇ νυκτὶ ἐοικὼς---δεινὸν παπταίνων, πθκρθοία πιο ασ 
εογτ] μη] δὲ Ἡ. Μ. 463. Ηεσίου ριρτιαῦ νυκτὸ θοῇ ἀπάλαντος ὑπώπια, ἐεντ]ρί]ν οί. 
Ἠπαοίοπιις ουπ]ογάπα οὐίπιζ5 οἱ οοπ]θοίι5 οπή. ποσίο ασ {οπουτῖς, τιῦ ΗΠ]αγίίας ΟΙΙΠΙ 96- 
ΥΟΠΟ ομ]ο, οοπιραναίατ: οἱ, το ν]ία, που αἰπαῖ]], 1ρ5θ ἀθιις ἀῑοίίας νυκτὶ ἐοικώς. 

48. Ῥονῖς οχοτία ἵπ οπδαῖς Αολίνοπαη, Ο]15 οα155 ΟΠΠ 6556 Ῥοδδοπί αἱία, οί 

πεν. Τοῦ δ' ἔκλυε.] Τούτου δὲ ὑπήκουσε. 
Φοῖβος.] Καθαρὸς, ἀμίαντος, Ἰ µαντικός. 

Φοῖβον γὰρ τὸν καθαρό. Ἡσίοδος δὲ, 
µετωνυμικῶς Φοῖθον αὐτὸν καλεῖ, ἀπὸ 

Φοίβης. 44. Βῃ δὲ κατ οὐλύμποιο] 

Κωτέβη δὲ ἀπὸ τῶν τοῦ ὀλύμπου ἐξοχῶν, 
ὅ ἐστιν ἀκρωτηρίων. Χωόμενος.] Λυπού- 

µενος, ὀργιζόμενος. Κπρ.] Περισπωμένως 

μὲν, ἡ ψυχή. ᾿Οξυτόνως δὲ, η θανατή- 

φάρος µοῖρα. 45. Τόξ ὤμοισω ἔχων. ] 

᾿Αντὶ τοῦ, τὸ τόξον ἐπὶ τοῖς ὤμοις ἔχων. 

᾽Αμϕηρεφέα τε φαρέτρην.] Την ἑκατέρω- 
θεν ἐσκεπασμένην φαρέτραν, ἤγουν βελο- 
θήκην. 46. Εκλαγξαν.] Ποιὸν ἦχον ἄπε- 

τέλεσαν. ᾿Οἵστοί.] Τὰ βέλη. Ἐπ᾽ ὤμων.] 
Ἐπὶ τῶν ὤμων. Χωομένοιο.] ᾿Οργιζομένον. 
47. Δὐτοῦ κινηθέντος.] Κινηθέντος αὐτοῦ 

ἐπὶ τόπον. “Ο δέ.] Οὗτος δέ." Ηϊε.] Παρ- 
εγένετο. Νυκτὶ ἐοικώς.] Σκότει παραπλή- 

σιος, φαβερὸὺς καὶ ἀόρατος. 48. Ἔζετο.] 
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δεμὴ δὲ κλαγγὴ γθετ) ἀργυρέοιο βιοίο. 
οὐρηας μ πρώτον ἐπώχετο καὶ κύνας ἀργούς' 5ο 
αὐταρ ἔπειτ' αὐτοῖσι [βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς 
Δάλλ’, αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαµείαί. 

οπαπῖαπα. πηακίπης ῬτοβαβΙ]ς5, αετ ες αφιῖς φιασπαπῖνιας οἱ ρα]ιάοςῖς 58 οδία 9]- 
πποθη(ῖς οκ ἱπηυτίριις οχαπάαπ{1ς, παονχ Ρος οδίαϊοπη αά αἱναιπη τοσο]]θοβ, (αὲ ἀοοσπς 
ος, Ύ 4ς Ττουάς ππαρες πορία 5απϐ) πμπο α- τοησῖοπα ἀποία οααδκα αΠεγίις, 
Αροζιπα πἰθαπο Ἰπ]απίαπα Βασετάσᾶ 5πο αὖ ΑΡαπισπΙποπο Γαοίωπη. Τοϊα Αροϊηηις ος 
Ῥιαπα Ίαθπα Ἰπβ]ροτο, αΠΡΙ Γοῦγος αοιίας οἳ πιοτίο, τοῦ ποῖα θδί, ὨμΠΟ ϱπος1θ ἵπ 
Ἠμο]]ς Ἠςι. Ἠτίοταγ. πηθᾶϊο. οχροδίία. ν. Ἡ. Ω. 758. 9. Ο4. Δ. 171. 2. Ξίταῦο ΧΙΙ’. 
Ῥ. 042. Α.---καὶ τὰ λοιμικὰ δὲ πάθη καὶ ποὺς αὐπομάτους βανάτους τούτοις ἀνώπτουσι τοῖς 

θεοῖε. Ἐνί απίθιη Ἰοσ5, απῖ ορ Ιζασ, ῥγορο]αγς ἐναργεία πατταΏοπϊς οἳ Ὀτεν]ίαίο ας 
δεµότητι. Ὀεο]αταίατ οα]απηϊταςς πιαρπΙ(ιάο Ῥες οβεοία.---μετὰ 90. νΊας, ἄφηκε μετὰ 
σὰς νπας, εἰς. ἐφῆκε νηυσί. 

5ο. 11165, αξ 5 ρο, α απιεης οἱ απἰππαπῖθαας ἀοπιοςεοῖς οκογάῖαπα Πα ες Τα 
ἨΙΠΟ ἡμιόνους Ῥτίππο Ίουο ππθπιοταί εκ αππθη(ῖς, αἐροίς ἴπ εχογοῖζι.-- ἐπώχιετο 5οἳ]. ὁ 
εὸς βέλεσι. ἴΠΠα 8. 51. ᾧχίετο κΏλα Βεοῖο. θὲ 1η. 389. ἐπώχετο τὰ κηλα ἀνὰ στρατόν.---- θεὸς βίλεσι. ἵ Π 8 ών ο 

51. αὐτοῖσι ΏΙΠΟ υὶ ορροκία ειπε Ἠοπηίπος, Ααλἰνί, Ῥτο ἔβαλεν αὐτοῦ, ἐφιεῖς----αῑκῖέ 
ἐρηὶς αὐτοῖς βέλος ἔβαλλε.- “βέλος ἔχεπε ν 5. ΡΤΟ πικρὸν, Ρτορτῖε ἔχιον πικρίαν σης πεύκης, 

Ῥΐορς. Βἰπιρίοῖας Ίωο οχζα]ῖέ Ῥοεία ν. 382. 9. οἱ δέ νυ λασὶ θνῆσκον ἐπασσύτεροι. Μος 
52. ρηο]ατο οἳ Ἠῖο αὖ οβευτα νθγίεης Ίπες ἀθο]αταίας. 

᾿Εκαθέζετο. Ἔπειτα.] Μεταταῖτα. ᾿Α- 
πάνευθεν.] "Απωθε», χωρίς. Νεῶν.] Τῶν 
νηῶν, τῶν πλοίων. Μετὰ δέ.] Μετα- 
ταῦτα δε. ᾿Ιόν.] Βέλος. Ἔηκεν.] ᾿Αϕ- 
ἥκεν, ἔπεμψε. 49. Δενὴ δὲ κλαγγή.] 
Φοβερὸς δὲ ἦχας. Γένετο.] ᾿Εγένετο. 
᾿Αργυρέοιο. ᾿Αργυροῦ, καλοῦ. ὮἈΒιοο.] 
Ἡης τοῦ τόξου νευρᾶς. 5ο. Οὗρμας.] 

Ορεῖς, ὑποζύγια. ᾿Επφχετο.] ᾿Επήει, ἐ- 

πήρχετο. ᾿Δργούς.] Ταχεῖς, Ἡ λευκούς. 

Διατί δὲ ἀπὸ τῶν κυνῶν, καὶ τῶν ημι- 
ὄνων, ὁ λοιμὸς ἤρξατο, οὐκ ἀπὸ τῶν Ἑλ- 

λήνων δὲ, οὐδὲ ἀπ᾿ ἄλλου τινὸς ζώου; καὶ 
οἳ μὲν ῥητορικοὶ λύοντες, φασίν' ὅτι φι- 
λάνθρωπον ὃν τὸ θεῖον, ἐβούλετο παιδεῦ-- 
σαι τοὺς Ἕλληνας, καὶ μὴ παντάπασιν 

ἀπολέσαι. καὶ διὰ τοῦτο πρότερον ἀπὸ 
τῶν τοιούτων ζώων ἤρξατο, µετάνοιαν 

τοῖς ἁμαρτάνουσι διδούς. οἳ δὲ ἀληθέ- 
στερον καὶ φιλοσοφώτερον λύοντες, φασὶν, 

ὅτι ἅπας μὲν λοιμὰς ἀπὸ ἐκφλογώσεως 

Ὑίγνεται, γῆθεν ἀναφερόμενος ἐξ ἀναθυ- 

µιάσεως. διὸ καὶ τὸν ᾿Ἀπόλλωνα φασὶν 
αἴτιω, ἐπεὶ ὁ αὐτὸς εἶναι λέγεται τῷ 
ἡλίῳ τῷ καταφλέγοντι τὴν γῆν. ἐκ γῆς 
δὲ γιγνοµένης τῆς νόσου, ἀναγκαῖον τοὺς 

κύνας πρῶτον ἠσθησθαι τῆς βλάβης, ὅτι 

τε καὶ αἰσθητικώτερά εἰσι τὰ ἄλογα 

- Ὀ - 3 [μ 6 ΄ ζῶα φύσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὅτι κά- 
ο με ο 

τω νεύουσι πρὸς τὴν γῆν, καὶ ἀνιχνεύουσι. 
δν ο απλο δα , τοὺς δὲ ἡμιόνους οὐ διὰ τὸ κάτω νεύειν, 

εν , 
ἀλλὰ τῷ ἐκ διαφόρων σωμάτων εἰλεχέ- 

Αμ) μμ Ἡ, 
ναι τὴν γένεσι. πᾶν γὰρ εὐδιάφθαρτον 

. ἃ 
τὸ τοιοῦτον. δεκάτη δὲ ἡμέρᾳ φανερὸν 

γενέσθαι τὸ νοσῶδε, κατ αὐτὸν τὸν 
Τ ΔΝ Δ βι ΄ 1). κο ως 

οιητην το Όεώρημα ενλογον, του ἄερος 

ἐν ταύτῃ πάντως καθισταµένου. η Μρα, 

φησὶν, ἐπὶ φρεσὶ θηκε τῷ ᾽Αχιλλεῖ. 
. η Ἀ 

᾽Αχιλλεὺς γὰρ Χείρωνος ὢν µαθητῆς, καὶ 
τὴν ἰατρικὴν τέχνην σαφῶς ἐπιστάμενος, 

ον κο ὴ 
ἐκ τῆς τοῦ ἄέρις καταστάσεως ἐπέγνω 

/ Δ ω ο γιόμενον τὸ κακὀν. τὸ γὰρ τῆς Ἡρας 
” / / 
ὄνομα παρὰ τὸν ἀέρα πεποίηται. ἐπεὶ, 

ι Ἂ Ἂ 

τίνος ἔνεκεν Νέστωρ. ἢ ᾿Οδυσσεὺς, ἢ Με- 
34. .» αλι. 

γέλαος, οὐδενὸς ἔλαττον τῶν Ἑλλήνων 
- ρ ο 

φροντίζοντες, οὐ ζητοῦσι τὸ αἴτιον τῆς 
β 

γόσου: δΙ. Αὐτὰρ ἔπειτα.] Μετα- 
ταῦτα δε. Αὐτοῖσιν.] Αὐταῖς, δηλονότι 

- 3/- 

τοῖς Ἕλλησιν. Ἐχεπευχές.] Έχον πι- 
ὦ ἔ 

κρία». ἀπὸ τῆς πεύκης ἤ µεταφορά. καὶ 

γὰρ ἡ πεύκη κοπεῖσα, οὐκ ἀνίησι βλα- 

στό». καὶ τὸ δάκρυον αὐτῆς ἐστι πικρὸ», 

ἡ πίσσα. ᾿Εφιείς] Ἐπιπέμπων. 52. 
1! . 

Βάλλεν.] Ἔβαλλεν», ἐκ βολῆς ἀνήρει, 
, 

ἐτίτρωσκεν. Αἱεὶ δέ.] Διαπαντὸς δέ. 
Πυραί.] Πνρκαιαί. τὸ γὰρ παλαιὸ, τὰ 
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ἐνημαρ μὲν ἀνα στρατὸν ὤχετο κήλα θεσῖο, 

τή δεκάτη δ' ὠγορήνδε καλέσσατο λαὸν ᾽Αχιλλεύς' 

τῶ γαρ ἐπὶ φρεσὶ ὔηκε θεα λευκώλενος ΜἩρη σ5 

κήδετο γαρ Δοναῶν, ὅτι ῥω θνήσκοντας ὁ ὀρωτο. 

οἱ ὃ επεὶ οὖν ἤγερόεν, ὁμηγερέες τε γόοντο, 

τοῖσι ὃ ὀνιστώμενος µετέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 

ος. λευκώλενος Εήρη. Ὑἱκ Ῥαπε. Υ. Ἐκοις. Π. αὐ Α. 
57. νι]σο ὁμηγερέες τ’ ἐγένωτο. 

53. ΊΝΟΥΕΠΙ ἀἱθγιιτα ΠΙΙΤΠΘΓΙΙΠΗ Ῥτο Ἱποργίο Ῥοπετο νἰάείιχ Ροδία, »ίο ϱἳ Ζ. 174. 1. 466. 
πο οἱ αλ Ῥοδίε».---58. ΑΡαπΠΘΙΗΠΟΠ, Ῥεπς βηκρ]σαία5 οπδδαπα Ρεσςῖς αὐ Αροϊιπε Ἱπι- 
πη]δδο», φυ]φιιθ γθαῦα5 6ΟΠΝΟΠ15, πο]ευαί αἲ Αολῖνος απήοη ατα τοίετγο. Τίαφιιθ Αο]]α», 
Ίοσο εἰ ἀῑσπ]ίαίο αὖ Αραπιοπιποπο ΡγοκίΠιΙδ ΟΠ ΓΕΠ ΤΘΡΙΤΗ ΤΠ 58 τορθρῖέ εἰ οοποῖοπεπα 
Ἰπάϊκίί{. Οιοά Αολ]ος α ΟἨήτοπς πιθἸούιαπα ΡΗ{ ο οσίαΒ, Ἠπιο το[ογοπά πα ποτ οναί. 
Έτ (οπευαίαγ Ἆου να]σο, πιοτῦος νιο]επίος οὐ Γεῦτος αοιίας ἁῑν]ηϊέας Ἱπαππηεα οἱ ἵπ {α]ὶ 
Ῥθείθ ποῃ α ππθβ]οῖ5 564 α 5 απιπ1Ππη 655ο Ῥείοπά πα: ππθαΙσογαπα οπτα εἲ οἨΙγατ- 
ρίαπα δρεοίαναί. Ῥοΐεταί απίοια οοποϊοΏθιη νοσατο απ νο]]εῦ. Ῥὶο Ἡ. Τ. 49. 8ᾳᾳ.--- 
56. κήδεπο γὰρ 5ο. «απο 5. Αο]]ος. ιά Ρος. 

57. Οεοιντῖς πππο ΡΥΙπΙοΟ Ίουυ αιιοὰ ]ουῖδ πα] Ἡοπιεν] πιθπιοτία {θΠεΠάΙΠΗ, δὲ πι 
βροάοβῖ: οἱ δ' ἐπεὶ- (μετὰ, ἐν) τοῖσι δ' ἀνιστάμενος µετέφη. ἔιπι υεγο. τότε δή. 

Δ / / » α/ ε λ 
ρᾳι νγεκνων Καίογτο. ερουµε»» Οτι 9 Λοίµος 

.”ω / σώματα τῶν θνησκόντων πρότερον ἐκαί- 
Δ ων ο / / η ο 

ετο, διὰ τὸ ἀπέριττα γίγνεσθαι, εἶθ οἵ- 
- Ἀ μ 

πως ἐθάπτετο ὑπὸ γῆν. η δὲ αἰτία τοῦ 
ν, ΔΝ / Ν .ν. «/ 

καίεσθαι τὰ σώματα παρὰ τοῖς Ελλη- 
η π κ. πρ 

συ αὕτη. πρῶτος, φασὶν, οὕτως ἐτάφη 
λα / 

᾿Αργεῖος ὁ Λικυμνίου δι ἀνάγκην ὑπὸ Ἡ- 
./ Ν 

ῥακλέους. συναγαγὼν γὰρ στρατείαν ἐπὶ 
/ ..ν 

᾿Ἴλιον 'Ἡρακλῆς, διὰ τὸ τὸν Λαομέδοντα 

παρὰ σύνταξιν ποιῆσαι αὐτῷ σώσαντι 
Μι, ; εν 

τοῦ κήτους τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Ἡσιόνην. 

καὶ μὴ δοῦναι τοὺς ἵππους οὓς ὑπεασχό- 
μα. Ν ρω 

µενος ἦν αὐτῷ, ὑπὲρ τῆς τοσαύτης εὖερ- 
/ σε / Ν νο ῶ . ς . 

Ὕεσισς, ἐζήτει και τον Αργεῖον ώσαγει 

οἰκεῖον. Λικυμνίου δέ φασι τοῦ πατρὸς 
5 /; ος μι ον / 
᾿Δργείου φοβουμένου, ὅτι καὶ τὸν πρότερον 
κκ Ας ο / αὐτοῦ υἱὸν ὀνόματι Οἰωνὸν ἀποστείλας 

εἰς Λακεδαίμονα μεθ "Ἡρακλέους ἀπέ- 
. ΔΝ Ν .ν ”/ 

βαλεν, καὶ μὴ διδύντος, Ἡρακλῆς ὤμο- 
5 2 / μι / ο 

σεν ἀπάξειν πάλι αὐτόν. τότε ὃ οὖν 

συμπεσούσης ᾿Αργείῳ τῆς τοῦ βίου τε- 
ρω ον κ Ἂ. 

λευτῆς, διαπορηθεὶς ὁ "Ἡρακλῆς πῶς ἂν 
ρ 

διατηρήσοι τὸν ὅρκον, ἔκανσεν αὐτόν. 
τῇ : 

καὶ πρῶτόν φασι τοῦτον τοιαύτης ἐπι- 
/. . « « /. 3 

µελείας τυχεῖ. ἢ ἱστορα παρὰ ᾿Αν- 
δρωνι. Νεκύων.] Τῶν νεκρῶν. Καΐοντο.] 
Ἐκαίοντο. Θαμειαί.] Πυκναὶ, συνεχεῖς. 

.ν Ν « ΔΝ 3 / « ω 

πῶς, φασιω, ὁ Πονητῆς ἐναντία ἑαυτῷ 
ο ν κ 

λέγει; πρῶτον γὰρ εἰπὼν, αὐτοὺς ὃ' ἑλώ- 

Ρια τεῦχε κύνεσσι' νῦν ἐπάγει, αἰεὶ δὲ πυ- 

ο ο Ας ώς 
ηνςε την Μην η μηγις δὲ τας Μετα” 

ων : Ν 
ταῦτα μάχας' καὶ οἱ ἐν ταύταις πί- 

. ρω Δ 

πτοντες, ἑλώρια κυνῶν ἐγίνοντο. οἱ δὲ, 
ελ ω 3 ω / η 
υπο του ΆΛοιμου φθειρόμενοι εκαιοντο. 

53. Εννῆμαρ.] ᾿Επὺ ἐννέα ημέρας. ᾿Ανὰ 

στρατόν.] Κατὰ τὸ στρατόπεδο. Ώι- 

χετο.] ᾿Επῄει, ἐπήρχετο. Κῆλα.] Βέλη. 

ὁτὲ δὲ σηµεῖα. ο. Τῃ δεκάτῃ δέ.] 
Προσυπακουστέον, ημέρα. ᾽Αγορή».] Ἐκ- 

Καλέσσατο.] Συν- 

55. Τῷ γάρ.] 
Ἐπὶ φρεσὶ θῆκε.) Κατὰ 

Λευκώλενος.] Λευκοβρα- 
χίων, ἀπὸ μέρους, καλή. ὃ δὲ τρόπος, 

σωµατοποῖα' ὠλέναι γὰρ αἱ χεῖρες. 
ςό. ρη κήδετο.] ᾿Εφρόντιζεν η μα. 
εὐλόγως δὲ φροντίζει τῶν Ἑλλήνων ἡ 

ρα, ὅτι τὸ Άργος ὅλον Ἱερὸν αὐτῆς. 

ἄλλως τε, καὶ ἦν ὑβρισθεῖσα ὑπὸ ᾿Α- 
λεξάνδρου, ὡς καὶ ἡ ᾿Αθηνᾶ, ἐν τῇ τοῦ 

κλησίαν, συνέδριο». 
β 

εκαλέσατο, συνήγαγε. 
͵ , Τούτῳ γάρ. 

γοῦν ἐποίησε. 

. . 5 µήλου κρίσει. ἤθελεν οὖν σώζεσθαι τοὺς 
ἝἛλληνας, ἵνα γένηται τοῖς Τρωσὶν ὅλε- 
θρο. Ὅτι ῥά.] Ότι δή. Θνήσκωτας.] 

᾿Αποβνήσκωτας. ὍΟρᾶτο.] Εώρα, ἔβλε- 

57. Οἱ δ’ ἐπεὶ ὤν.] "Επειδη δὲ 

οὗτοι. "Ηγερθεν.] Συνηθρίσθησα», ὉΟ- 
µηγερέες.] Ὁμοῦ κατὰ τὸ αὐτὸ ἐγένοντο. 
56. Τοῖσι δέ.] Ἐν αὐτοῖς δὲ. ᾿Λνιστά- 

πεν. 
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Ἄτρείδη, νυν ἄμμε παλιμπλαγχθεντας ὁ δίω 
ἂν ὠπονοστήσει», εἴ κεν θώνατόν γε φύγοιμεν, 6ο 

εἰ δη ὁ ὁμοὺ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιµος ᾿Αχαιούς. 

ἀλλ’ ὤγε δή τυα μάντη ερείοµεν, η ἱερηα, 
. 

ο καὶ ὀνειροπόλον" καὶ γαρ τ οναρ εκ Διός ἐστη' 

ὃς κ᾿ εἴποι, ὃ τι τόσσον εχώσατο Φοίβος ᾿ Απόλλων' 
αἱ λος τε) 

εἴτ αρ ΟΥ εὐχωλης. ἐπιμέμφεται, εἴ ϐ' ἑκατόμβης' ός 

αἴ κεν πως ὠρνῶν κγίσσης αἰγῶν τε τελείων 

6/1. Έλσα ἀθθιί ὃς είποι. 

ςο-- 67. Μια 5ης ἵπ αγΙΠΟο οταβοπίς Ἠπα]ας οπής ρταάϊσππάο τηείοτος. 
Ἰαπάθια Ἰαμοτο Ῥαίο εκ Ῥτορπείαίο ας αἰπαρμοαίς, οποᾶ οοπηπιεπιοταπές θα, θ1οΣ 
τον οἱ ἴοπιρις οβοναπὲς παπο, πας οαπα Ὀδ]]ῖ οἱ ρεςῖς τπα]ῖς νεκεπίασ Αολιν!, 
οπιπῖπο νοτεπάπι θδί, πθ πορῖς ἀοπππα τονυθγίοπάαπι κε ο Ἱη[οοίας π]δὶ Γοτίο ἆθις 
Ῥ]ασασῖ Ῥοδκίς, οπ]α5 Ῥ]ασαπά! πΙΟᾷΟΒ, 8ρο, οοπαρθρίαπηις 6 ναίθ Ἀἰημο.---5ο- παλι- 
μπλαγχβέντας, αιῖ πηθ]ιι5 πάλιν, ἂν, πλαζεµένους. Σ. 2859. ἂψ πάλιν εἷσ ἐπὶ νπας.---- 
60. πινὰ μάντιν---ἱερπα---ὀνειροπόλον, νά θίΙΣ µάνσις 6.56 15, θἱ αΠΡΙ οἰωνοπόλος ΔΊΙΚΙΓ. 
ἱερεὺς οχίκροκ: Τίονυπη Ω. 221.----65. ἐπιμέμφεται ἨΙΙΠΟ θδί Ῥτο ὀργίζεται εὐχωλτς ἕνεκα 
(αιοά 04. 94. πάά1ις). νοτο γε] 5αοτο ποπ. γεάάἰίο. ἑκατόμβης. θἰδὶ α ἨΤΠΘΓΟ ΟΠΠ 
νϊοβππαγπα να]σο ΠοπἹθπ ἀθάιποϊζασ: ππαπΙβοδίαπα ἵατησοι Βτ, ππαίατα, Ίαπι ἵπ Ἠο- 
πιοτῖςϊς, αά. ππηθγτα Ἱποργίπα εἶας πδαπα φρθοίαςςθ, οἳ ρτο φπονῖς καογίβοῖο 5ο]θπΠΙ 
Ἠ]αά 6986 πδιγραίάπῃ, απο Ρα ίδιας ντοπαῖς ορθῖς Βοτος: οἳ. 315. 316. 447. 448. 
Ζ. ττς. ἑκατόμβη ενὶ ἀιοάθοῖτα Ῥουπα ος ν5. 93, εἳ Ἡ. 146. 147. Ἀρετομθο Ργοπἑτατ 
Ἡδοαίοπαβο Ἰ, ονίιτα. 

66. αἲ κέν πως---βούλεται. Ῥτο 60, αιιοά οκ στατηππαίίσα ταζῖοπθ Ἱορίετηα οί εἰ βού- 
ληται ἂν, θὲ οκ 118 ἐὰν βούληται. νε] εἰ βουλήσεται. ΥΕΙΊΙΠΙ, αί Π1νθγδθ ΠΙΟΠΘαΠΙ, 

Ἠοπποτὶ οίαῖο ποπάνπα ΡΕ 1λα σταπιππαξἶορς αρ ίας εἰ ἀκρίβεα. Ἱίαφιο οβεπάἴτηιις 
αά πδαπα ραγσι]αγαπα 5εοαπάἁπα 5ενετίοτεπα ϱταππαίσαπα Εοτίο Ἠαιά Ῥτοραπάνπ, 
θαππφι16 να πποδῖς οοηφϊθααπας Ἱα εἴ κεν, αἲ κεν σπα πα ὐήαποὔνο, ση ορία νο, 
σππα Εαίάτο ΠπάΙσαθϊν], Παποία ουσαστατί, θαάεπι νί οἱ οοάεπι Ίοσο Παθίίας πῖςὶ φποά 
ευ ]αποῦίνας ν]άθεασαγ ππασῖς Γγοηπθηίασί, 41 .πά ορίανας.  8ἱο 4ποφθ εἴπερ ἄν. εἴπερ 

µενος.] ᾿Αναστάς. τὸ γὰρ παλαἰν, κἂν 
βασιλεὺς ἦν, κἂν ἄλλης οἵας δή ποτε τύ- 

χης, ἐδημηγόρει ὀρθὸς ᾗ ἱστάμενος. Μετέ- 

φη.] Ἐν αὐτοῖς εἶπεν, ἐδημηγόρησε. 

Πόδας ὠκύς.] Ὁ ταχὺς τοῖς ποσί. διὰ 
δὲ τούτου δηλοῖ ημῖν τὸ εὐκίνητον τοῦ 
ρωος. 5ο. Νῦν.] "Δρτι. χρωικὸν ἐ- 
πίῤῥημα, ἼΑμμε.] 'Ημᾶς, Αἰολικῶς. 

Παλιμπλαγχθέντας.] Εὺς τοὐπίσω πλα- 

νηθέντας. ᾿Οίω.] Οἶμαι, ὑπολαμβάνω. 

6ο. Αψ.] Πάλι, εἰς τοὐπίσω. ᾿Άπονο- 

στήσευ.] ᾿Ἐπανελθεῖν, ὑποστρέψευ. γό- 
στος γὰρ Ἡ εἰς οἶκον ὑποστροφὴ. διὰ τὸ 
τῆς πατρίδος Ἠδύ. Ἐἴ κεν.] ᾿Εὰν τὸν θά- 

νατον ὅλως διαφύγωμεν. 61. Εὶ δὴ ὁ- 
μοῦ.] Ἐπειδὴ ὁμοῦ καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν 
χρόνον καὶ καιρν. Δαμῇᾷ. Δαμάζει, 
καταπωεῖ. 62. Μάντιν ἐρείοιμεν.] ᾿Αλ- 

ΥοΙ,. 1. 

-- 3 

λὰ δεῦρο µάντιν τινὰ ἐρωτήσωμεν. ἔστι 
γὰρ γένος τὶ μαντικῆς, διαιρούµενον εἷς 

εἴδη τρία. εἰς οἰωνοσκοπίαν, ἀεροσκοπίαν, 

καὶ τὴν διὰ τῶν ὀνειράτων µαντείαν. ἛἜ- 
/, : ͵ τπτ Ὁ ; 

ῥείοµεν.] ᾿Ἐρωτήσωμεν. Ἱερ]α.] Θύτην. 

63. ᾿Ονειροπόλον.] 'ὸν δι ὀνείρων µαν- 
” 3/ 

τευόµενον. Όναρ.] Ὁ ὄνειρος, καὶ ἡ δὲ 

ὀνείρου ἀποκάλυψις. Ἐκ Διός.] ᾿Απὸ τοῦ 
σα ”/ Ἂ 

Διός. 64. Ὃς κ’ εἴποι.] Ὅστις ἂν Ἱ- 
. ” σα, / ιο) .» 

μῖν εἴποι. Ὁ τι τόσσον.] Ὁ τι τασοῦτον. 
᾿ ΄ ᾿ / ον 1 Ἐχώσατο.] Ὡρηίσθη. 65. Εἰ τ’ ἄρ'.] 
Εί τε δή. Ὅγε.] Οὗτος. Εὐχωλῆς.] Εὐ- 

χῆς, δεήσεως. ᾿Επιμέμφεται.] Ἐπαιτι- 
ἅται, ἐπιζητεῖ. Ἑκατόμβης.] Τελείας 

θυσίας, τοι τῆς ἀπὸ τῶν ἑκατὸν βοῶν, ἢ 
.» Φ ΕΝ Δ ΄ ο) 3. ” τῆς ἀπὸ ἑκατὸν βάσεων. ὅ ἐστιν, ἐξ εἰ- 

” / 
κοσιπέντε ζώων. 66. Αἴ κέν πως.] Ἐ- 
ἄν πως. ᾖἈἸνίσσης.] ᾿Επίπλου, λίπους. 

υ] 
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βούλεται ἀντιοσας ἡμιν ἀπὸ λοιγον ἀμύναι. 
3 9 ο 

Ἠτοι ὄγ ὣς εἰπὼν, κατ ἂρ ἔζετο. τοῖσι ὃ ὠνεστη 

Κάλχας ̓ Θεστορίδης οἰωνοπόλων οχ᾽ ἄριστος, 

ὃς ήδη τώ τ εόντα» τώ τ' ἐσσόμενα, πρό τ᾽ εόντα. 7ο 

καὶ νήεσσ᾽ ἠγήσατ' ΑἈχαιων) Ἴλιον εἴσω 

Ἶν δια μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοι[θος Απόλλων" 

ὃς σφι εὐφρονέων ὠγορήσατο, καὶ µετέειπεν" 

68. ὃς Εειπών. 7ο. ὃς Ειδη. Τα. Ελιον. 70. Εην----τήν Εοι. 

73. µετέεειπε. 

κε. εἴπερ πε. ἴαπάθπι ϱἳ σπα ΙποΙσαἲνῖ Ῥγαδοπίθ νε] Βίπο. Ἀϊο οἱ ἂν Ῥτο ἐάν. τί Ἡ. 
30. Χ. 419. Οοπίτα νθτο εἰ οππα αΏ]ποίνο οσουιστῖί, πϊκί Ἰθοίοπεπι πηπίθτηΙ5, Ε. 
258θ.Ο κι. ἈΙπαΙΠ πιοο Μο αλα ρατοι]α, πα5 ΡοΠ ος 56ΓΠΙΟ οτι πα ρ]αποβνο, 
απέ οππα ορίαΒνο, Ίαπρετε οοηδίαπίον αἀκιαθντί, Ῥγοπηίδοια αάλΙδῖία οροισπαπί ΟΠ 
κα μ/ππονο, ορίαήνο οί πιῤΙορήνο: ἵνα. ἵνα μή. μή. μήπως. ΒΙΠΙΗίΘΙ ὧςε. ὧς ὤν. ὥς 
κεν. ὡσεί. ὡσείτε, ὧς ὅτε. ὥς περ. Ῥοΐεκί πίοτάαπα οπἹ8δα αΠφιια εκηι]κ[ ου ναι οἳ- 
«οπτίος τορετῖτ], ος αἰίθγαπα αἱίοί Ῥπιρ]αίπη, αἷςς πι. αλῖς αδαπα Ῥτοπηϊδοαπη Ππβοϊαγϊ 
πθφιθα». Ιρίέατ π]ὶ οπιηία ππθ ζαλιπί, Αῑσῖς νἰάδέιχ ἀερετὶ οαδΗραίος ρατσι]ᾶ- 
ΤΙ αάλρεπάαγαπα δις. 

Ἀνίσσης ἀνσιώσας. µεταλαβών. 
68-71. Οα]ο]ας ναίος πιιπο ΙπαποΙ αχ ΤΕΚΡΟΠΔΙΓΙΙ, Ργρπιίδκα αθια. οἶαδ ποδίῖα. 

ποῖσιν ἀνέστη. ΡΟ ἐν ποῖσιν, ἓν αὐτοῖς δὲ, ιιὲ δεχοθη(1θ5. 

7ο. Οππι Ίουις ἵπ Ἰαπο τθπα οἸαδδίοις 51έ, πιοπθατης Υ6τΡο, οοηδ(Ι Ἠπο νθταπι 
ποίίοπεπι ναβοϊπαπέίαπα απ φις εοίαδ: οί τογΙπη δια οἱ εχρετίεηίία ας Ῥπιάεπί]α 
Ἰπδίγιιοῦί οοηδί]α ἀαυαπί αο τοπΙζας: Ἰίαφιις ὃς ἤδη ῬτΙπΙΟ Ίουῦ στὰ ὄνπα, τὸ ρετδρίοϊαί, 
ασ ΤΘΥΙΙΗ οὐ ονεπίοτιτα νετα δε ταιῖο εὐ Ιπάο]ο5: οοπιραταῦ ΟΙΠΠ 68 στὸ πρὸ όντα, 
Ἡ. 6. τὰ πζογεγενηµένα, εί εκ Ἠϊς οο]ρῖί τὰ ἐσόμενα, οἳ ρταν]άεί αἀθο Βαήτος τθγιπα 
ονθηίς.  Παρτπηῖς ἴπ τούς ἀαυῆς, ἱποργᾶς απί οὐδοιτὶς οοηδι] τοδροπάεβαπί, αέ 
µ. 1. Οαἶσιας ἄξ σαινα ἱγαγιωι ΑροϊΗπΙς: παπι αἳ Αρο]πες Ῥεδίεπα 6556 ΙΠΙΠΙΙΡΕΠΗ, 
ποι. νϊάσίας ἀπρίίασαπα θ956: ν. 62. 64. Μαΐϊπτο ρταάεπΠα Ἠωο πορθ οαρίτ αὐ 
αβ]αίιι ἀϊνίπο, Ιάεοφιαθ ναίθν ἔνδεοι Εαίατα Ῥτοάϊορτο ογθο1θῖ, ὕππα οὐ 1ρ5ί Ῥγε 56 {πι]θ- 
τιηῖ, 96 ἃ ἆθο αβ]αίος Επίανα Ῥγῶάϊοργθ,-- Ίλιον εἴσω. εἰς πὴν Ίλιον, Ἡ. ἐπί. 5οηεππὶ 
Ῥεν ἰοίμά Ἡοππθγπα δα: αξ 5οπιθ] τποπΠθατη.----Τ1. Εις Ῥρετίθῖα ναοπαπαϊ, θοᾳιθ 
εἶας οοπδ]Η5, ααδὶ οταπὲ Αολίνί ἵπ Ῥτο[οοβοπθ αἆ Ἐτο]απι: ν. Β. 399. 54. Ἠοοε ἀῑχίε: 
ἠγήσατο 16, αποπίαπα απιοίος ]]]ς Ππεγαί οἱ Ητπιανεταί απίππάπα 6ογπα. ΙπίετργείαΙοπθ 
οσίεπίονατη, ταί παν]ρατοηίς πδ αἆ Τπουας Αολνί Ῥτοβροᾶ εγαΏῖ πειθόµενοι περώεσσι 
θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀεωγῇ Δ. 497. ἴπ Αιροπαιί. Οτρµίο. ὅδ. Οτρ]ιθιις ἀῑσίέχ δείξαι θαλάσ- 
σης ἀπραπούς. 

ἀφ' οὗ θυσίας. Αἰγῶν τε.] Καὶ αἰγῶν. νεοσκόπων, µάντεω. Οχ ἄριστος.] 

Τελείων.] Ἠτοι τὴν Ἠλικίαν ὁλοκλήρων ᾿Εξόχως ἄριστο. Το. Ὃς ἤδη.] Ὅστις 
λελωβημένον γὰρ, οὐ θύεται. ἄλλ' ὑγις Ἰπίστατο. Τά τ ἐόντα.] Καὶ τὰ ἐνε- 
ἡ τῶν τελουµένων θυσία. 690. ἸΑντι- στῶτα. Τά τ᾽ ἐσσόμενα.] Καὶ τὰ γενη- 
σας.] Απαντήσας, µετασχώ». Ἡμῦ ἀπό.] σόμενα. Πρό τ ἐόντα.] ἸΚαὶ τὰ προγε- 
᾽Απὸ καὶ χωρὶς ἡμῶν ποιῇσαι τὸν λοικόν. «γωότα. ἔστι γὰρ τελείου µάντεως, τὸ 
Λοιγόν.] "Όλεθρον. ᾿Αμῦναι.] ᾽Αποστρέ- ἐπίστασθαι τοὺς τρεῖς χρόνους ἀκριβῶς. 
ψαι, ἀπεῖρξέαι. 6δ. Ἠτοι ὄγ ὣς εἰπών.] 71. Καὶ νήεσσι.] Καὶ ταῖς ναυσίν. Ἡ- 

Οὗτος μὲν οὕτως εἰπών. Κατ’ ἄρ ἔζετο.] γήσατο.] 'Ἠγεμὼν ἐγένετο. Ἴλιον εἴσω.] 
Ἑκαθέσθη. Ταῖσι δέ] Ἐν αὐτοῖς δέ. Εἰς τὴν Ἴλιον. 72. Ἡν διὰ μαντοσύνην.] 
Ανέστη. ᾿Ορθὺς ἕστη. 690. Θεστορ- Διὰ τὴν ἰδίαν µαντείαν. ήν αἳ.] Ἡντι- 
δης.] Ὁ Θέστορο παῖς Κάλχας. ὃ δὲ να αὐτῷ. Πόρε.] Παρέσχεν, ἐδωρήσατο. 
τύπος, πατρωνιµικός. Οἰωνοπόλων.] Ὁρ- 78. Ὃς σφι.] Ὃς ἐν αὐτοῖς. ᾿Εύφρο- 
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Ὅ Αχιλώ, κέλεαί με, Δε φίλε, µυθήσασθαι 

μην Ἄπολλωνος, ἑκατηβελεταο ὁ ἄνακτος. 75 

τοιγαρ ἐγὼν έρεω' σὺ δὲ σύνθεο, και μοι ὄμοσσον, 

ή μυ ο. πρόφρων ἔπεσι καὶ χερσυ ἀρήζειν». 

ι γαρ ὀίομωι ἄνδρα χρλωσέμεν, ος μέγα ποντῶν 

᾿Άργειων κρατέει, καὶ οἱ πείθονται ᾿ Αχαιοί. 

κρεισσων γαρ (Δασιλεὺς, ὅτε χώσεται ὠνδρὶ χερηῖ. 8ο 

περ ὝΎαρ τε χόλον γε καὶ αὐτημαρ καταπεψφη, 

ἀλλά γε καὶ μετόπισθεν ἔ εχει κότον, ὄφρα τελέσση, 

εν στήθεσσιν ἑ ἐδῖσι συ δὲ Φφράσαι, εἴ με σαώσεις. 

75. Γεκατηβελέταο Γάνακτος. 77. Εέπεσι. 79. καί οι. 
83. ἐν στήθεσσι [ε[οῖσι αιῖ ροῖ]ιι5 [οῖσι ν. Ἐχο. αά Α. 303. 

74---δ4. Ἐτιδεηίία ναῖς Οαομαπεῖς ερεσίαίασ εῖαπα ἵπ 15, 1τς 1π 5θηᾳ. Ῥγο[αίας, 
αποά 5ἱρῖ ρτοδρϊοῖς αὐὖ Ίτα εἰ οὐϊς Ασαπιοπιποπϊς. 

74. µυζήσασθαι μἍνιν δαπῖ Ἱαπβεπᾶα, ργο, οπαδδαπα 1γο Αροϊηηις Ππίθηρτείατ!, 8ρθ- 
τ1τθ.----76. σύνθτο. ἉΠι]ας πιο] εχροπιέ σταπιππαξῖοῖς αἰηαὶ ας ἵπ Ἰουῖς εσι αἴ- 
υεγίε απζπειέπι, αὲ 2. 984- οἳ αιιοξῖος ᾗ 1π Οάγδ5οα: αιΙάπΙ οἱ Ἡ. 1.2 Ορππππα 1άθο: 
σύνθεο, νόησο».---]Τ. ἤ μὲν, αοά φθτῖι5 οί ε μήνι---]δ. ἄνδρα χολωσέμεν πια]ο νοτίιηί : 
ἐγαίιοα 06. Ίου θδὲ χολοῦσδαι" θὰ λολοῦν θ5ὲ αἲ ἵγαπι ῥγουοσαγε. Ὁάὰ. Σ. 29. μή µε 
Χολώσης. Ἐνί ΕΓΡΟ νΕΥΕΟΣ, ὀἵομαι (ὲ γὼ) χολώσειν ἄνδρα. ἈἩθοίο Βολ. εἰς ὀργὴν ἐμβαλεῖν. 

το. καί οἱ πείρονται. οκ Ῥηῖνου Ἰοηποπάϊ ᾳεποτο Ῥαπιπα α. ιο οοπιροβῖἔο, Ρτο, καὶ 
ὢ πείόονται ᾿Αχιαιοί. Απτβινί καπίς απ] εἶδ τορπο παὐκαπές Αολίνί έοῦις οχετοῖίις, ου] 
{απ0παπα 5ΗΠΙΠΙ5 κ Ἱππρεταῖ. οἳ. αἆ Ε. 684. 

ο. κρείσσων νο. αἲ πα]ῖοπθπι απιρπά σπα Ροίοηίος, ορίρις Ιηδίγασβοσ: πάς 82. ὄφρα 
σελέσση 50. π]θίοπεπι Εκ κότον νοὶ λίόλον. --δι, ποόλον χαταπέψτ» πποὐίαέ, ἀοπιεί. τευίθ 
ΑΡΟΙΙΟΗ. Ἡ. ν. ἐν ἑαυτῷ παρακατάσχ. 80 χόλον βυµαλγέα πέσσειν Δ. 512: 1. 861. ἈΝαπι 
φιὶ οοπζοφιαπεέιω) γοπίμίσα]ο, ο] ἀοππαπέγ. Αλαν Ἠϊπο ἁποίας ποΏσπος, ν. αἲ Β. 237. 
-δα. σὺ δὲ φεάσαι» εἰ Ῥχο, σκέψαι, ἵνα, ἀκρῖος, αἱ νῖαπα τορειία», αα της ΙΠοΟΙΙτΙΘΠα 
Ῥγαοίθς. ἨἈαπα εἰ, ὡς. ὅπως. 9ρθ ἵπ Ἠοπιετο Ῥτο τιέ, ἵνα. ϱἳ φράζεσθαι, ΑΠΙΤΠΟ οορ]- 
8τε, ἀε]ίρετατο, οὈδογνατθ. 1Πβ, Ρ. 14. φράζεο νῦν, ὅππως κε πόλιν κα! ἄστυ σαώση». 

γέων.] Καλᾶς νοῶν. "Ἀγορήσατο καὶ µε- "Ὅστις µεγάλως. Ίο. ᾿Αργείων.] Τῶν 

τέειπεν.] ᾿Ἐδημηγόρησε καὶ εἶπε. 74. Ἑλλήνων. ΓΚρατέει.] Ῥασιλεύει. ἸΚαί οἱ 
Κέλεαί µε.] Κελεύεις µε. Δι φίλε] πείονται Αχαιοί.] Καὶ αὐτῷ ὑπακούου- 
Τῷ Δι προσφιλέστατε. Μυθήσασθαι.] σιν οἱ Ἕλληνε, 8ο. Ερείσσων.] Ἔπι- 

Εἰπεν, ἀπαγγεῖλαι. Ἰ5. Μῆνιν ἸΑ- κρατέστερς. Ὅτε χώσεται.] Ὅταν ὁρ- 
πόλλωνος.] Τὴν ὀργὴν τοῦ ᾿Απόλλωνος. γισθῃ. ᾿Ανδρὶ χέρηϊ.] ᾿Ανδρὶ χείρονι, ἐ- 

Ἑκατηβελέταο.] Ἰόῤῥωθεν βάλλοντος λάττοι. 81. Εἴπερ γάρ τε.] ᾿Εάνπερ 
εὐστόχου τοξότου. "Ανακτος.] Ῥασιλέως. γὰρ, Ἡ ἵα. Χόλω.] Την ὀργήν. Αὐτη- 

νῦν δὲ θεοῦ. Ἰ6. Τὰ γὰρ ἐγὼ ἐρέω.] µαρ.] Αὐθημερν, ἐν αὐτῃ τῇ ἡμέρᾳ. 
Ἐγὼ μὲν οὖν εἴπω. Σὺ δὲ σύνθε.] Σὺ Καταπέψη.] Κατάσχῃ, καταδαπανήση. 
δὲ σύνθου, καὶ κατάνευσον. κατὰ διάλυ- Ἡ δὲ μεταφομὰ ἀπὸ τῶν ἐν γαστρὶ πλεί- 
συ. Ἰαί µοι ὄμοσσον.] Καὶ ὅμοσόν οι χρόνω κατεχοµένων σιτίων, διὰ τὴν 
ο κα Ἡ μέν µαι.] Ὄντως δή μοι. πέψιν τὴν ἐν αὐτῃ γιγνοµένη. 85. 
Ἔπεσι καὶ χερσί.] Λόγοις, καὶ ἔργοις. Μετόπισθεν.] Μεταταῦτα, ἐκ δευτέρου. 

᾿Αρήξευ.] Βοηθήσεν. 78. Ἡ γὰρ ᾱ- Ἔχει.] Κατέχει, φυλάττει. Κότο.] 
οµαι.] ᾽Αληθῶς ὑπολαμβάνω. ἈΧολωσέ- ᾿Οργήν. τε τελέσσῃ.] Ὅπως πλη- 

µεν.] Εἰς ὀργὴν ἐμβαλεῖν. "Ὁς μέγα. µρώση. .. Ἑσϊσιν.] ᾿Ιδίοις. Φράσαι.] 

ρῬ2 
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Τον ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς' 
θωρσήσας µόλα εἰπε βεοπρόπιον, ὁ τι οἴσθα. 8ς 

οὐ μα γαρ ᾽Απόλλωνα Δή φίλον, ἆ ὧτε σὺ, Κάλχαν, 

εὐχόμενος . Δανασίσι θεοπροπίας ἀναφαήνεις, 
΄ 

οὔτις, ἐμευ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθον) θερκοµένοιο, 

σοὶ κοίλης παρα νηυσὶ βαρειας χείρας εποίσει 

συµπ ώντων Δαναῶν' οὐδ. ! ην ᾿Αγαμέμνοα επης, 9ο 

ὃς νυν πολλον ὥριστος Ἄχαιων εὔχεται είοι. 

Καὶ τότε δη θάρτησε, καὶ ηύδα μάντις ὠμύμων' 

οὔτ' ἄρ γ εὐχωλής ἐπιμέμφεται, οὐθ. ἑκατόμβης, 

ἀλλ) ένεκ᾽ ὠρητηρος, ον ἠτίμησ᾽ Αγαμέμνων, 

οὐδὶ ἀπέλυσε θύγατρα, καὶ οὐκ ἀπεδεζατ' ἄπομα. ος 

τούνεκ. ὤρ ὄλγε ἔδωκεν Ἑκηθόλος, ἠδ ἔ ετι δώσει, 

85. µάλα Εειπὲ ὃ τι [οῖσθα. 09, ᾿Αγαμέμνονα Ρείπηις. 

οι. γι]. ἄριστος ἐνὶ στρατῷ. 
ού. ἔδωκε Γεκηβόλος ἀεΏιιέ αποφ1ε 6856 ἄλγεα δῶκε. 

Α:ἱ φράζειν, ελὶ ἀἴσργες πθο ἵαπποπ ἵπ Ἠοπηπθτο οὐοαγ]έ, πὶδὶ ταὲ δἳὲ πιοηδίγατο Ο4. Δ. 22. 
ε6 πέφραδα εοᾶεπα 58Η511. 
ον Ἐλνπιαί παπο Οπ]οναπέῖς απΙπππα Α ολες Πάθ δα Ἰπίθρορίία. 
86. ἐπὶ πβονὶ δερκοµέναιον Ίππο υἰάθπίο οἱ υἱυεπίας αιιοᾷ Ἠϊπο Ῥοθί Πιθηπεπίαγιπέ, 

ὑερηήπωῖς (ναρίοί, αἲ εχεπαρ]5 οριι5 Ἰαιιά δἳε: δέρκεσθαι, βλέπει. 36 Ξ. 149. Αοβί]]οε 
φόνον καὶ φύζαν ᾽Αχιαιῶν δερκόµενος 86. πθἳ. εὔχεται, πια]ο οἰογίαζιω, καυχῶται, το1, 
Ίαπι Ἐτηεκϊ ποίανίε. Ἠοπιθιίουτη εδ εὔχεπται εἶναι, ῥγοβίεέιγ 8ο εὔνε, να]ρανὶ αιδις 
Λαδείιω, εδἰ. 

ϱ2---ιοο. Ἰογαπι ππο πρ Αροϊπϊς οπ1δδατη αρθης Οᾳαοἶνας, π]απίαπα ΟἨγδ αὉ 
ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠΘ εασθγά ο Π]αίαπα. 

Λόγισαι, σκέψαι. Ἡϊ µε σαώσεις.] χθονέ.] ᾿Επὶ τῆς γῆς. Δερκομένοιο.] “Ὁ- 

Ὅπως µε σώσῃς. 84. Τὸν δέ. Ἕοῦτο µρῶντος, ἢ ὁρωμένυ. 89. Σο κοίλῃς.] 
δέ. ᾽Απαμειβόμενυς.] Ἔς ἀμοιβῆς ἄπο- Ἰοίλαις, βαθείαις. Ῥαρείας χεῖρας.] Ὕ- 

κρωόµενας. Πρισέφη.] Προσεῖπεν.. Πό- µβριστικὰς, φοικάε. ᾿Εποίσει.] Ἔπιβα- 
δας ὠκύς.] Ταχὺς ἐν τῷ τρέχει». ὃὉσ. λεῖ ἐπενέγξοι. 99. Συµπάντων Δαν- 

Θαρσήσας.] Ἐὐθαρσὴς καὶ ἄφοβος γε- αν. Ὁμοῦ πάντων τῶν Ἑλλήνων. Οὐδ' 
γόµενος. Μάλα.] Λίαν, πάνυ. Θεο- ἣν ᾿Αγαμέμνονα εἴπῃς.] Οὐδ ἂν αὐτὸν 
πρόπιω.] Τὸ ἐκ θεῶν ὑνταμα ἢ τὸ τὸν) Αγαμέμνονα ὀνομάσῃς. ὁ δὲ τρόπος ἐξ- 

τα θεοῖς ἀ ἀρέσκον. οὗτοι γὰρ τὰ τοῖς θεοῖς οχή. ΟΙ. Νῦ».] Ἐν τῷ παρόντι καιρῷ. 

ἀρέσκοντα λέγουσω. Ὁ, τι οἶσθα.] Ὅπερ Ἠολλόν.] Καταπολύ. "Αριστος.] ᾿Εξοχώ- 

ἐπίστασαι. 9860. Οὐ μὰ γάρ.] Ὄμνυμι τατος. ᾿Ενὶ στρατῷ.] Ἐν τῷ στρατοπέδῳ. 
γάρ σοι" ἢ οὐκ ἀπωμοτικῶς. πεπλεύακε ὮἈὔχεται.] Καυχᾶται. 93. Θάρσησε.] 
γὰρ τὸ οὐ, κατὰ ᾿Αττικὴν συνήθειαν. ᾿Ἐθάρσησεν, ἀνεζωπυρήθη. Ἰαὶ ηὔδα.] 

Δι φίλον.] Τὸν τῷ Διᾷ προσφιλέστατον. Καὶ εἶπεν ᾽Αμύμων.] Ἂμωμος, ἀγαθὺς 

ΈΩτε σύ.] Ωτιι σὺ ὦ Κάλχαν. 87. καὶ ἄψογο. 93. Οὔτ ἄρ.] Οὔτε δή. 

Θεοπρυπίας.] Τὰς ἐκ θεῶν µαντείας. ᾿Α- Ὅγε. Οὗτος ὁ ᾿Απόλλων. ἈΕὐχωλῆς.] 

γαφαίνεις.] Φανερὰς ποιεῖς, προσηµαίνει. Εὐχῆς, δεήσεως. 94. ᾿Αρητῆρος.) Τοῦ 

88. Οὔτις.] Οὐδείο. ᾿Εμεῦ.] ᾿Εμοῦ. ᾿πὶ Ἱερως. 05. Οὐδ ἀπέλυσεν.] Οὐκ ὄπε- 
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οὐδ ὅ όγε πβὶν λοιμόῖο βαρείας χείρας ἀφέξει, 

πρι . ὠπὸ πατρὶ φίλῳ δόµεναι ἑλικώπιδα κούρην 
ἀπριάτην, ἀναποινον, ὤγειν ϐ' ἑερην ἑκατόμββην 

ἐς Χρύσην' τότε κεν μυ ἱλασσάμενοι πεπίθοιµεν. 
” 

τοι ὅγ ὣς εἰπῶν, κατ ἂρ ε 

1οο 

ετο. τοῖσι ὃ ἀνεστη 

Ἴρων. Ἀτρείδης εὐρυκρείων Αγαμέμνων 

ἀχνύμενος. μενεος δε ο. Φρενες ἀμφ' μέλαμαι 

πίμπλαντ, ὅσσε δὲ οἱ πυρὶ λαμπετέωντι εἴκτην. 

058. Γελικώπιδα. 

104. δέ Εαι---λαμπετόωντι Γεξίκτην. 
101. ὣς Εειπώ». 103. γυ]ς. ἀμφιμέλαμαι. 

ϱ7. λοιμοῖο χεῖρας ἀφέξει, φιοά ρε ππράίπα οβενῖ φο]εῖ, ἀφέξεται, ποπ αὐδ[ίπεδέ δε 
α ρενίε Ἱπαπιτεπαα. Άμας οδί λοιγὸν ἀμῦναι. ἀλάλκειν. παύειν. 

908. ἑλικώπιδα κούρην. πὰ Ρ]ου]α ἆπποπι ορἰπείοπ. Ρρεοίανε, ομνίπα θδες 5οά νθγπα 
νουῖς 5ΘΗΔΙΗΠΙ Ίαπη γοίοτος Ἰσποτατιης. 
θα ππασ]ας πι Έταστη. 
πηηρῖν γ5 οχρεαία 65. 

Ἀίργος οομ]ος ταν] Ππέεγρτείαπ ία, τας 1ρ5α 
οσχο. πἨί νίάς. Βἱ ἑλίκωπας ᾿Αχαιοὺς οΟηῇρτας (Α. 350.) πος 

Ὑετρο, Ροϊεςί 6.ςα Ῥπε]]α πἰρτίς οομ]ῖς, ππορήίρας, εὔατα 
πηαρη]ς, οἱ ΟΗΠΗ. ἑλικοβλέφαρος οοπνεπῖς, φποὰ οτοππάποίας πι οτῦεπα δὲ τηᾶσηας Ῥα]- 
Ῥεῦσα», Θο(16 1ρνος οσπ]ος, ἀθο]ατας. 
ἀθο]αγαίαπῃ. 

Ῥταίεταπα νίφοτεπα οσι]ογαπα Ῥες πιουΙέαζετα 
Πιερίας Έ855οπη οἱ οπἴο η παπά Ρεορκο αῆσπιανο νο]]οπι. 

100. τότε κάν µιν ἱλασσάμενοι πεπίβοιεεν. Ἀίπασίατα ἀπρμοὶ παοᾶο Ἰπςααϊ Ροίεεί: 
πεπίθοιµέν κέν µεν, πείσοιμεν ἂν αὐτὸν, ἱλασσάμενοι. Πεοίεπιι ειώπ ρἰασαπᾶο. αὲ Β. 49. 
εἰ πεπίθοιεν Πηλείδην. νθὶ Ἠου πιοάο: πεπίζοιµεν, οοπι[άαπιις, ιο ετσι ᾖρασαξιγον ε5δε, 
ἑλασσάμενοι µε, ΡΟ ἱλώσσασθαι. ἄτεροο δα ραγΙαἰρί]. 

19ἱ---120. ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ, εχαδρεταίιι5 Οαἱομαπεῖς νοτυῖ, Ῥείπιπι απρειτίηθ ἴπ Θ11ΠΙ 
Ἱπνοεμίέας, σπα 58 Ῥπε]]απα ποπ. τοάδΙσαγαπη 6558 πΙπα ΓΗΣ, πὶςί αλῑο τηπετθ Ἰοποσασίο 
Ῥτο 60 ακδίρπιαϊο. 

193. φρένες νοτετίρας 5απί ἁἴαρμταρτηα, 5θρίΙΠΙ ἔΓαΠδΥΕΙΣΙΠΙ: Ομ]115 6ΟΠΡΕΗΡΙΙ5 οΠὰ 
οβπεῦγο ππαπίεδίας οσί ἵπ απ]ταϊ πποῦῖδας, ππακίππθ ἵπ Ίτα, Ἀου Ίοοῦ νοπῖς εαπριίπο 
ἐπαθηΏΡι5, πάς µέλαιναι. Έ ἀμφὶ---ἔπίμπλαντο µένεο. ἨἘδί μένος Ἱ. Ἱ. 4θ 5απριῖπθ 
οκ ἴτα οοπεϊίαίο ος Ιπιρθάϊίος Ργοοεαῖς 5εηδας Ἱπ]ατία, ἀο]ογς απάθ ἀχινύμενος-- 105. 
χάκ ὀσσόμενος. 36Ι1. χακῶς ὀσσόμενος, 36Η, θιιοὰ τηθ]ῇῖ5, 
1ρ5ο αάκροοίι, να]θα, νοςθ. 
5ρεοίαῖ. 

λυτρώσατο. Οὐκ ἀπεδέξατο.] Οὐκ ἐδέ- 

ξατο. 96. Τοῦνεκα.] Τούτου ἕνεκα, 
τούτου χάριν. "Αρ'.] Δή. 'Ηδ' ἔτι.] Καὶ 
ἔτι. Δώσει.] Παράσχη. 97. Οὐδ' ὄγε.] 
Οὐδὲ οὗτος. Πρίν.] Πρότερον. Λοιμοῖο.] 
Τοῦ λοιμοῦ. Βαρείας.] Βλαβερὰς, κακω- 
πικάς. ᾽Αφέξει.] Ἐπίσχοι, παύσει. 08. 

Πρίν γ ἀπό. “Ὑπερβατό. Φίλφ.] 
Προσφιλεῖ. Δόμεναι.] Δοῦναι. Ἑλικώ- 
πιδα.] Μελανόφθαλμω. ἀφ οὗ, εὖ- 
πρεπῆ. ἑλικὸν γὰρ κατὰ διάλεκτον κα- 
λεῖται τὸ μέλαν. Κούρην.] Κέρην, θυ- 
γαωτέρα. 90. ᾿Απριάτη», ἀνάποιον.] 
Άνευ πράσεως καὶ δώρων. ἐπιῤῥηματικῶς. 

"Αγει θ'.] Καὶ ἀπάγειν. παράλειψις ὁ 

τησ]α Ῥγοβκαρίθης, αἰσπΙβοαης 
Ἄαπι ὄσσα, ὄσσομαι πδι Ἡοπιοτίοο αἱ νῖπι ργῶρασιοπά1 

τρόπος. “Ἱερήν.] Εἰς τὴν ἱερὰν Χρύσαν. 
Ἑκατόμβη».] Τελείαν θυσίαν. 10ο. 
Τότε κέν µιν.] Τότε ἂν αὐτόν. Ἴλασ- 

σάµενοι.] ᾿Εξιλεωσάμενοι, ἐξευμενίσαν- 
τες. ἨΠεπίθοιμεν.] ἸΠείσοιμε. 1ΟΙ. 
Κατ᾽ ἄρ έζετο.] ᾿Ἐκαθέσθη. 192. Εὐ- 
ρυκρείων.] Μεγάλως κρατῶν καὶ βασι- 
λεύων. 103. ᾿Αχνύμενος.] Λυπούμενος, 
ὀργιζόμενος. Μένεις.| ᾿Οργῆς, θυμοῦ. 

Φρένες ἀμφιμέλαιναι.] Αἱ ἐν βάθει κεί- 
µεναι καὶ συγεταὶ διάνοιαι αὐτοῦ. ἢ τε- 
ταραγµέναι, τὴν ὀργήν. Τοή. 
Πίμπλαντο.] Ἐπληραντο. Όσσε.] Ὃμ- 
µατα. ὀφθαλμοί. Οἱ] Αὐτῷ. 
λαμπετόωντι.] Πυρὶ λάµποντι. ᾿Είκτην.] 

Φ 
δια 

Περὶ 
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Κάλχαντα πρώτιστα κώκ ὀσσόμενος προσέειπε" 

ΙΛΙΑΔΟΣ Α. Ἱορε- ο. 118. 1. 

1ος 

Μάντι κακῶν, οὕπω ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἰπας. 

αἰεί τοι τα κὠκ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι' 

εσθλον ὃ οὐδὲ τί πω εἶπως ἔπος, οὐδ) ετέλεσσας. 

καὶ νὺν εν Δανασῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις, 

ὡς δη τοῦ ένεκά σφιν Ἑκη[θόλος ἄλγεα τεύχει, τ1ο 

οὕνεκ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος αγλά ἄποια 

οὖν ἔθελον θέξασθαι’ επεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν 
οἴποι ἔχει. καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρηε προββείβουλα, 

κουριδίης ἁλόχου' ἐπεὶ οὗ ” ἔθεν εστὶ χερείων 

105. προσέξειπε. 

108. Εεῖπας Γέπος. 

113. Εοίκοι. 

1ο6. Έδεε ἀεθιιῖί τὰ κρήγυα Γεῖπας. 
Ἐοτίο 4ποαι16 οὐδὲ τέλεσσας. 11Ο. σφι Γεκηβόλος. 

ΤΙ4. οὔ Εεθεν. 

τού. Ναπφπαπα πηλῖ νακοϊπατ] 5οἷες 1 φποά ϱταίπα ες τὸ κρήγυον πηοκ 108. τὸ 
ἐσθλόν. Θδά ΠΡΙ φίλον ἐσσὶν ἓν φρεσὶν, αἰεὶ µαντεύεσθαι τὰ κακώ. Ἐταί απίθτη 0αἶομας 
Ἰ6, απ οπβδατη, ος ο]αδεῖς Α]ᾶς (εποτοίιτ, αὐ Αραπιοπιποπῖς καοπ]θρίο 1αηπσφιια 
Ίη ΘΙΠ1 Ίτα τορθβογαί, απίηι1ο ἀθοσπι 4ΠΠΟΣ Πτοαπα ορριρπασιπη πὶ ρεράἰκοτα. 

108. ἐσθλὸν ἔπος ἨΠΟ, υαἰἰοϊπίτπι. οὐδ) ἐτέλεσσας. ηθυ αἆ δγεπίπα αἀαιικϊκς 4παη- 
ἀοφιάθτη 14, αιιοᾷ ενεπίγΙτη 6556 ργῳάϊκΙς ναίθ», οἱ τρία, ἵαπηπατα αὐ ϱ0 ε- 
{δοίπα. Αὶο ος ἵπ Πργὶς φαογῖς. ἴπάε οα κα]ά ία ρτοίεοία, απα Άσμα Ιγανοϊέαν να 
πολλα, ππῖπας Γααδία ναοαπαπΙ, οἱ, τα ππεµοτα Ῥτοᾶαί, Ῥοδι]αί: εοάεπι πιοάο ταέ 
Ἡ. ]. Οαἱομαπά Αραππθπηποη ἱγαβοίαγ.----Σ12. 

Ῥοΐθδί ἴαπΠΘΏ θοᾶ επι πποάο 6556 ἀῑσίαπα αξ τηοχ Ῥνο πολλὰ, πππ]απη, γα]άς οπρίο. 
νδ. 117. οπηίβο, τὸ 5ρ6 ΠΙ, μᾶλλον. πολὺ ρᾶλλον βούλομαι. 
Ζεὺς μὲν πολὺ (μᾶλλον) βούλεται ἢ Δανασῖσι νίκην. 

ἐπεὶ πολὺ βούλομαι. ΡΟΑΣΙ6 6356 ἀῑοίιτα 

Βίο 1Πβ. Ρ. 331. ἡμῖν δὲ 
Βίο Τ. 41. Λ. 357. 45δ. Ν. 501.---- 

113. καὶ γάρ ῥα. πθο ίσια Ίου» παπα Πλάτη ακοτῖ Ρτοετο. 
14. 115. κουριδίπε ἀλόχιου. 4παπα γ]τρίπθπα ἀῑιχ]. 

Ὡμοίωντο. 1ος. Πρώτιστα.] Πρὸ 
, “ρε Ἠρας . η. 

πάντων. Κάκ ὀσσόμεγος.] Δεινον καὶ ὁρ-- 

γίλον ὑποβλεπόμενος. Πρασέειπε.] Προσ- 
1096. Μάντι κακῶν.] Ὢ 
συντείνει δὲ τοῦτο εἰς τὸ 

εἶπεν αὐτῷ. 

κακῶν µάντι. 

δέκα ἔτη μ-ωτεύσασθαι αὐτὸν ἐν Αὐλίδι 

τὸν πόλειον, ὅσον ἀπὸ τοῦ συμβόλου τῶν 

στρουθῶν. Οὐ πώποτέ µοι.] Οὐδέ ποτέ 
μοι. Τὸ κρήγυον.] Τὸ ἀληθές. νῦν δὲ τὸ 
ἀγαθόν. Εἶπες.] Εἶπας, ἔλεξας. 107. 

Λἰεί τοι.] ᾿Λεί σοι, διὰ παντός. Τὰ κάκ᾿ 

ἐστὶ φίλα.] Τὰ κακά ἐστι προσφιλῇ. 

Φρεσί.] Ταῖς διαναίαι. 1908. Ἐσθλὸν 

δέ.] ᾿Αγαθὸν δέ. Οὐδέ τι πω.] Οὐδέ 

ποτε. Ἔπος.] Λόγον. Οὐδ' ἐτέλεσσας.] 

Οὐδ' οὐδὲ 1ου. 
Νῦν.] Ἐν τῷ παρόντι και. Ἐν Δα- 

ναῖσυμ.] Ἐν τοῖς ἛἝλλησιω. Θεοπρο- 

πέων.] Μαντευόµενα.. ᾿Αγορεύεις.] Δη- 

Ἀς. μα. 
είπες, ἐπλήρωσας. 

ΟΡρροπί(ασ αρετίεθ σῃ παλλακῇ. 

11Ο. Ὡς δὴ τοῦδ 
Σφή.] 

Αὐτοῖς τοῖς Ἕλλησι. Τεύχει.] Παρέ- 
χει, ποιεῖ. ΤΙΠΙ. Οὕνεκα.] Οὗ ἕνεκα, 

διότι. 112. Οὐκ ἔθελον.] Οὐκ ἐβου- 
λόμην. Δέξασθαι.] Λαβεν. Τ13. 

Οἶκοι ἔχειυ.] Ἐν τῷ οἴκῳ κατέχειν. 

Καὶ γάρ ῥα.] Καὶ γὰρ δή. Κλυταιμνή- 

στρης.] Ῥῆς ΙΚλυταιμνήστρας, γυναικός 

µου. ἡ δὲ Κλυταιμνήστρα ᾿Αγαμέμνονος 
γυνὴ, Τυνδάρεω δὲ καὶ Λήδας τῆς Θε- 

στίου θυγάτηρ, "Ἑλένης δὲ ἀδελφή. Τρο- 
βέβουλα.] Ἡροκέκρικα, προτιμῶ. 114. 
Κουριδίης ἀλόχου.] Παρθενικῆς γυναικός. 

Διατί δὲ ὁ Αγαμέμνων τὴν αἰχμάλωτον 
τῆς γαμετῆς προκρίει; λέγει γὰρ Ἐλυ- 

ταιµνήστρης προβέβουλα. καὶ οἱ μέν 
φασμ, ὅτι ἔνεκεν τοῦ μὴ δοκεῖν τοῖς 

μηγορεῖς, λέγεις. 
Γ, ς α / ΄ 
ἕνεκα.] Ὡς ὅτι τούτου χάριν. 

ο ἴ 
Ἕλλησι ἐφ' ὄβρει κατέχεσθαι τὴν κά- 



118. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Α. τ]ς---ίαί, 25 

οὐ δεµας, οὐδὲ φυὴν, οὔτ᾽ οὓρ Φρένα», οὔτε τι ἔργα. 

ἄλλα καὶ ὣς έθελω θέµεναι πάλι, εἰ τόγ᾽ ὤμεινον. 

βούλομ’ έγω λαον σόον έμμεναι, η ἀπολέσθαι. 

αὐταρ ἔμοὶ γέρας αὐτιχ ἐτοιμασατ' : ὄφρα μὴ οἷος 

"Αργείων ὠγεραστος έω. επεὶ οὖδε ἔ εοικε. 

λεύσσετε γαρ τόγε πάντες, σ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλη. 

Τὸν ο ἡμειβετ' ἔπειτα ποδάρκης δτος Αχιλλεύς" 

1156 

120 

115. οὔτε τι Γέργα. 119. οὐδὲ Εέξοικε. 

Ἠΐπο Ῥεγρθίιο δι δε ἡ γαμετή. οὗ ἔθεν, ἔο. οὐκ αὐτῆς. Ιῖ ἓο 9ρθ. Μον φυὴν πι] 
αἰιιά 6596 νἰάθο παπα οοτροσῖς Ἱαβίαπα (τσισ/κ), Ἀρεοῖοπα, αἀκροοίπη. Εδαπι 
Ἠοδγο]. ἡ τοῦ σώματος ὑπόστασις. φνὴν ἆς οτῖς Ἠαβίδι ἀἰοίαπα ποπάπη τερθη, πες 
ααοὰ Έ]οπαας Μ. Ἰαῦδί: φυὴ, οὗ µόνον ἡ ἡλικία, ἀλλὰ καὶ ἡ φυσικὴ χάρις πἀθ1ἴο νερι. 
---ατθι τα7. ΑΙ νο κο 5ο το ἁἹπιγπ 6996 Ῥιο]]απα, αἲ 5ογναπάας σορίαδ (Ί1ς φοὔ]οθί 
Ἰποαίο Αροῄιηιες οκεϊποία) ας ἔαπποπ. οοπάΙοπθ, αἱ αιά. ΙΙ ππάπς Ῥαγθίπιγ. βού- ] 

λομαι Νο. μῶλλον, πα πιοᾶο ἀΠοαιτη. Ωποά. να]ρατί οταίοπε οβογίιΓ: νοἰο οορῖας 
εαἶνας 6956, οΒογίι ἵπ Ῥιῖνοῦ ΔΕΙΠΠΟΠΟ, οοηίτατίο αἰπηα]. καρ]ατο: νο]ο οορῖας εαἶνας 
6556, ποπ Ἰπίοπϊτο. Ἀπὸ Ίου γοὐΦΙζαπα ρθς βούλομαι μµῶλλον ἤ. ἠιιοὰ 108 4Ιοθγεπιι]» : 
νο]ο οορία5 φα]ναν 65δος (απίνπα αβοσῖ, πί ος ἀερετίτο νο]ῖτη. 

120. λεύσσετε γὰρ τόγε πάντες, ὅ µοι γέρας ἔρχεται ἄλλη. γε] τόγε γέρας ὃ Ἱαπρίσατ, 
να] ὁ, καθ ὅ, ὅτι. νιὰειῖν οπιπες Ἠος, αιιοά πηϊμῖ ρταπαῖαπα ππεπα. οπρίας. ἔρχεται 
ἄλλη, αὐάποῖ σας α πηθ. 

121-120. Αολ]]ες ΡΓππατη Αραπιπηποπίς Ῥοδύπ]αία αγσιπιοη(ῖς ποιηθ1ς, κύδιστε, 

ρην. οἱ δὲ, ὅτι ἐπαινεῖ τὴν Χρυσηῖδα, 
ὕα μὴ τὰ τυχόντα τοῖς Ἕλλησι», ἀλλὰ 

. /. -- 1. 3 Ν τὰ μέγιστα δοκῃ χαρίζεσθαι. ἔνιοι δὲ 
« ὅτι ψευδόµενον ἀποδείκνυσι τὸν Κάλχαν- 

- 3 .” 

τα. πῶς γὰρ ὀργίζοιτο ἂν ὁ θεὺς, τῆς 
᾿ ΄ κ ε) η] ΄ 

αἰχμαλώτου μηδὲν ἐφύβριστον πασχού- 

σης; ᾿Ἐπεὶ οὐ ἔθεν.] Ἐπεὶ κατ οὐδὲν 
αὐτῆς. ἍΧερείων.] Χείρων. ἐλάσσων. 

Τ]ς. Οὐ δέµας.] Κατὰ τὸ σῶμα. δέ- 
” ” 

µας δὲ ὁ Ποιητὴς τὸ ἔμψυχον εἴωθε λέ- 
ειν. παρὰ τὸ, δεδέσθαι καὶ συνεστη- 

/ ο) ” / σον ον Δ ΄ κέναι. οἵον, οὐ δέµας, οὐδὲ φνή». καὶ πά- 
λι», δέµας ὃ Ἰῖκτο γυναικὶ καλῇ τ' , δέµας δ' Ἠῖκτο γυναικὶ καλῇ τε µε- 

, δώ 
γάλῃ τε. καὶ ἀλλαχοῦ, οὐδὲ ἔοικε θνητὰς 

ἀθανάτῃσι δέµας. σῶμα δὲ καλεῖ, τὸ 
Μ σαι ο ος .- 
ἄψυχοω. ἐπεὶ σηµά τι ἐστὶ τοῦ ποτε 
.. στ - Ν ” Δ ζῶντος. οἷον' σῶμα δὲ οἴκαὃ ἐμάν' καὶ 

ων ρα , φέςς .. Ν 5 ἐπὶ τοῦ ᾿Ελπήνορος πάλι» σῶμα γὰρ ἐν 
Κίρκης κατελείποµεν. καὶ ἔτι σώματ' 
ἀκηδέα κεῖται. Βὐριπίδης µέν τοι ἐνηλ- 

λαγμένως λέγων" ἕκτον δὲ δὴ τόδ ἦμαρ, 
ἐξότου σφαγαῖς, Θανοῦσα µήτηρ πυρ 
καθήγνισται δέµας. Δεῖξαι γὰρ ᾿Αργεί- 
οισι σῶμ’ αἰσχύνομαι. Οὐδὲ φνήν.] Οὐ- 

ν .ω 
δὲ τὴν τοῦ σώµατις εὐφυῖαν καὶ ἀρετήν. 

Ἔλνευ γερῶν, ἄν ι ευ γερῶν, ἄνευ τικῆς. 

Ἔρχεται.] ᾿Απέρχεται. 

Οὔτ' ἄρ' φρένας.] Οὔτε κατὰ τὰς φρέ- 
νας. Οὔτε τι ἔργα.] Οὔτε κατὰ τὰ 
ἔργα. 116. ᾽Αλλὰ καὶ ὥς.] ᾽Αλλὰ καὶ 

ὄμως. ᾿Εθέλω.] Θέλω, βούλομαι. Δό- 

µεναι.] Δοῦναι. Πάλιν.] Εἰς τοὐπίσω. 
Εἰ τοὀγ ἄμεινν.] Ἐὶ τοῦτο βέλτιω. 
Ι17. Λαόν.] Ὄχλον, πλῆθος. Σόον ἔμ- 

µεναι.] Σῶον εἶνι, καὶ σώζεσθαι. ὁ 
δὲ λόγος, θέλω γάρ φησι ἐγὼ τὸν ὄχ- 
λον μᾶλλον σώζεσθαι, καὶ αὐτὸς ἀπολέ- 

σθαι. ὁ γὰρ ἢ σύνδεσμος, ἀντὶ τοῦ καὶ, 
παρείληπται τῷ Ποιητῃ. "Ἡ ἀπολέσθαι.] 

"Η ἀπολέσθαι ἐμέ. 118. Λὐτὰρ ἐμά.] 
᾿Εμοὶ δέ. Γέρας.] Τιμήν. Αὐτίκα.] 
Παραχρῆμα, εὐθέως. Ἑποιμάσατ'.] Ἑ- 
ποιμάσατε, Ὄφρα 

119. ᾿Δρ- 
᾿Αγέραστος.] 
Ἐω.] Ὑπάρ- 

Ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν.] Οὐδὲ γὰρ πρέ- 
120. Λεύσσετε.] “Ορᾶτε, βλέ- 

πετε. Τόγε.] Τοῦτο. Ὅ µα.] Ὅτι μοι. 
ἍΑλλῃ.] Αλ- 

ἨἩμείβετο.] Εξ ἀμοιβῆς 
1” .-. Έπειτα.) Μεταταῦτα. 

ἑτοίμην παήσατε. 
μὴ οἷος.] Ὅπως μὴ μόνος. 

γείων.] Τῶν "Ἑλλήνων. 

χω. 

πει. 

121. 

ἀπεκρίνατο. 

λαχοῦ. 
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᾿Ατρέίδῃ κύδιστε, φιλοκτεανώτατε πάντων. 

πῶς γαρ τοι δώσουσι γέρας µεγάθυμοι Αχαιοί; 

οὖδε τί πο ἴθμεν ξυνηϊα κείµενα πολλα" 

ὀλλα, τὸ με πολίων ἐξεπράβομεν, τὰ δεδασται, Τ05 

λαοὺς ὃ οὖκ. επέοικε παλίλλογα τωυτ᾽ έπαγειρευ. 

ὠλλα συ μεν νὺν τήνδε θεω πρόες" αὐταρ Ἀχαιοὶ 

τριπλή τετραπλή πι. ὠποτίσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς 

δωσι πόλιν Τροίην εὐτειχεον ἐξαλαπαξαι. 

Τὸν 9 απωμειβόμενος προσεφη σερείων Αγαμέμνων" 130 

μηδ᾽ οὕτως, ἀγαθός περ εὼν, θεοείκελ᾽ Αχιλλευ, 

194. Είδµεν. 126. ἐπέξοικε νε] οὐδὲ Γέξυικε Βειί]. οὐχὶ Εέοικε. 
131. θεοξείκελ’. 

απῖ οπηποί Ιπίθυ ορίετος ἀἰση]ίαία, φια{θπι15 1] κὔδος, τθρῖαπα 86 πιρθγαίογίαπα 8ΙΠΙ- 
ΠΙΩΠΑ Ῥοΐεσίαίεπα Ἰαμοί. ο. ΤΠ{. αἆ 270. 

124. 5. οὐδὲ τί πω ἴδμεν. πθηπαθιιαη πονῖ αδδογνατί οΟρίᾶ5 6 Ορ65 ΟΟΠΙΠΙΙΠΘΡ: πολλὰ, 
ῬΓΟ πλήθος κοινών. (1ἱρρο Ρα κατα Ροςῦ οκροθΠίοπος βἱπσι]ας ΕΙΠί ἀῑνία. ἀλλὰ τὰ 
μὲν Ῥτο ἃὶ μὲν---τὰ, ταῦτα δέδασται. ΊΠΟΚ 127. θεῷ πρύες πεοῖρε ἀπβῑνο οιΙ: ἵη Αροηις 
βταϊίατη. εἳ 128. ἀποτίευ Ῥτο Τθ8ραΓΗΤ6, τεδΏ(θγθ, 8611 ΟΟΠΙΡΘΕΗΔΑΓΕ.----190. Τροΐην νθίθγεν 
εοπρεμαπί. 

121-141. ΑΡαΠΙΘΙΙΠΟΙ δαρετρίς ογθοίας ππαίασ, πὶςῖ πΠπηΙς Ιάοπθιπι ς1ρί 
ἀαίατη Παοτῖίς αλῖς 5ο αΠπιᾶ Ῥτο ϱο νἱ αὐάποίαπση 6556. Τηΐοτοα (Υς. 149.) Ονηγκίά στι 
56 ἀπ] έύρνο νε]]θ οδίοπά1ῦ. μἠδ οὕτως---κλέπτε νόω. πο] 14916. ἀγαβός περ ἐῶν, καί 
περ ὢν ἀγαθὸς, ριία κατὰ νοῦνν ῬτΟ φρόνιµος. παρελθεῖν Ῥτορτίε 01811, αἆθοφιθ νικᾶν, αἲ 

πππο Ῥγιδάθηίία νε] αδίιίία, αάθοφιε [α]εγο Πποπαίπα, ο ππκῖς 4ποηπε Ἠερίοα. Θ. 

Ποδάρκης.] ἼἨτοι ὁ τοῖς ποσὶ ταχὺς, ἢ ὃ Λαοὺς δ’.] Τοὺς ὄχλους δε. Οὐκ ἐπέ- 

ἐπαρκεῖν τοῖς ποσὶ δυνάµενος, ἰσχυρός. οικε.] Οὐ προσῆκόν ἐστι. Παλίλλογα.] 

Δος. ] Θεῖος, εὐγενής. 122. Κύδιστε.] Παλισύλλεκτα. ἀντὶ τοῦ, οὐ δικαιόν ἐ- 

Ἐνδοξότατε. Φιλοκτεανώτατε.] Φιλο- στῳ εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν συναγαγεῖν τοὺς 

χρηματώτατε. 123. Πῶς γάρ τοι] Ἕλληνας τὰ ἅπαξ φθάσαντα αὐτοῖς 
Πῶς γάρ σοι. Μεγάθυμα.] Μεγαλόψυ- διαµερισθῆναι χρήματα. ᾿Ἐπαγείρειν.] 
χοι, Ὕγενναῖοι. Αχαιοί] Οἱ Ἕλληνε, ᾿Ἐπισυναθροίζει. 127. ᾿Αλλὰ σὺ μὲν 
᾽Αχαιοὺς δὲ, καὶ Δαναοὺς, καὶ ᾿Αργείους, νῦν.] ᾽Αλλὰ σὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος ὦ ἸΑ.. 

ὁ Ποιητής καλεῖ τοὺς Ἕλληνας, Δανα- «γάµεμνοω. Ηρόε.] Πρόπεμψον. Θεῷ.] 

οὓς μὲν, ἀπὸ Δαναοῦ τοῦ Ῥήλου τοῦ Πο- Τῷ ᾿Απόλλωνι. Αὐτὰρ ᾿Αχαιοί.] Οἱ δὲ 

οειδῶνο.. ᾿Αχαιοὺς δὲ, ἀπὸ ᾽Αχαιοῦ τοῦ ἝἛλληνε, 198. Τριπλῇ τετραπλῇ τ.] 

Ἐούθου, καὶ Ἰρεούσης τῆς Ἐρεχθέως. Ἱριπλασίονα καὶ τετραπλασίονα. Αἴ κέ 

"Αργείους δὲ, ἀπὸ Αργου ᾿Απίδος καὶ ποθι Τεύς.] ᾿Εάν ποτε ὁ Ζεύς 120. 

Νιόβης τῆς Φορωνέως. ἝἛλληνας δὲ, ψι- Δᾷσι.] Παράσχη. τὸ, σι, ἐπέκτασις. 
λῶς, καλεῖ τοὺς ὑπὸ τῷ ᾿Αχιλλεῖ, λέγων Πόλιν Τροίην.] Τρωϊκὴν πόλιν. λέγει δὲ 
Μυρμιδόνες δὲ καλοῦντο καὶ Ἕλληνε τὴν Ίλιου. ἈΒὐτείχεν.] Καλῶς τετει- 

καὶ Αχαιοί. 194. Οὐδέ τι πω ἵδ- χισµένην. διὰ τὸ, ὑπὸ θεῶν τετειχίσθαι 
µεν.] Οὐδὲ ἐπιστάμεβα.] Ἑννήϊα.] Κοι- καθ Ὅμηρωῳ Ποσειδῶνος καὶ ᾿Απόλλω- 
νὰ χρήματα. Κείμενα.] ᾿Αποκείμενα. νος. Ἐξαλαπάξαι.] Ἐκπορθῆσαι. 139. 

105. Τά.] Άτιωα. Πολίων.] Πόλεων. Ιρείων.] Βασιλεὺς, ἄναξ. 131. ΜΗδ' οἵ- 
Ἐξεπράθομεν.] ᾿Εξεπορθήσαµμεο. Τὰ τως.]Μιδὲ οὕτως. ᾿Αγαθός περ ἐών.] Και-- 
δέδασται.] Ταῦτα µεµέρισται. 126. Ἅτοιγενναῖος ὑπάρχων. Θεοείκελ’.] Θεοῖς τὸ 
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κλέπτε νόω᾿ επεὶ ού παρελεύσεαι, οὐδε - πείσει». 

ἡ ) έθέλεις, ὄφρ' αὐτὸς ἔχης γέρας, αὐταρ ἔμ᾽ αὔτως 

ησθαι θευόμενον : κέλεαι δὲ με τήνδ. ὠποδουναι ν . 

ἀλλ εἰ μὲν Φώσουσι γερας μεγαθυμοι, Αχαιοὶ, 

ἄρσαντες κατα θυμὸν, οσα ὠντάξιον Ε εσται----- 

εἰ δὲ κε μὴ δώωσυ᾿ ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἔλωμαι 

ἡ τεὸν, ἡ Αίαντος ἰὼν Ύέρας, ἢ Ὀδυσχες 

ὤξω ἑλών. 9 δὲ κεν κεχολώσεται, ὃν κεν ἔκωμαι. 

ἀλλ' ἴτοι μεν ταύτα μεταφρασόμεσθα καὶ αὖτις' 

νῶν ὃ ὤγε, νηα μέλαμαν ερύσσοµεν εἰς ἅλα δι ιαν, 

135 

149 

141. µέλαιναν Γερύσομεν ν. 0059. 

ότα. ὥς οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι ντο, οὔτε παρελθεῖ». εί», απαἴεη5 οσσ](ο Πε, ος, 4ᾶ- 

ἴθηις ακιπίε εἰ οα]]ίάς. ᾖσβαι αὕτως, απο ποπλίουπα, ενος, Φεάετε φἷο, ππαπεπα, νασιιῖς 
ππαηίρας. 3ο Γ. 230. τινὰ ὤφρονα αὕτως. αὐτὰρ, ος αὗτ᾽ ἄρα ν1οϊβδίπη απὕσαε ὄθρα ἔλιν- 

Πα αξ τα Ἰπίρτρα Ἠαβθας ἔααπα πηπς, πας πΙΙπεΓὸ ΠΠθΟ Ῥεϊναίο 2 ἢ θέλεις, αὐπὸς μεὲν 
ἔχειν, αὖτε ἄρα ἐμὶ ᾖσθαι ἀγέραστονς 

135. Αλλ’ εἰ μὲν δώσουσι---ἀθθ8ῖ αροᾶοβῖς, ἀποδώσω αὐτήν. τε τη] οὐδετναία, εί 
α. Οἶατκο πιοπῖτα, Βοϊσθι Ἠερο, ἠδικῶς ἀῑσία, οππα ρενία Ῥτοπυπδίαία Ῥηία: ἃ 4ο 
οπηπίπο ἵπ. Ἠοπιοτίοῖς αι πα τμαρνοδῖσαπι ἀθο]αππαθίοπεπι οοπαϊέα Εαθγαπέ, ποπ αἆ 
Ἰεσοείοπεπι, ππα]έογαπα Ἰοσοναπη νῖς 6ξ 5θη5ιις τερείεηάιις ο5ὲ. 

Τυπα 136. ἄρσαντις κατὰ θυμὸν, ἀρεστον, θυμΏρες ποιήσαντες. στρ] ἐγὼ δὲ κεν αὐτὸς 
ἕλωμαι. ΙΤΘΓΙΠΙ δὲ ἷη αροάοςῖ. εξ ἔλωμαι ἂν Ῥτο ορίαϊνο: ἑλοίμην ἄν. νθὶ Επίπιτο ἑλοῦ- 
μαι. Ἰάφ1ε, πὲ 8Οµ. Α.. 8ο ὢ. 127. ὃς κε φάγησι, Ῥτο ΒΙΠΙΓΟ Ιπάϊοανϊ: ππάθ πηος 
Ῥοτπιιιατὶ ρουμ]: ἤ Ὄδυσπος ἄξω ἑλών. 5 τεπιθι]ηέ η] μῖ 4.16 ΠΙΠΗ5, θηπἱάεπα 1ρ5α 
Δ[εταπ.----Γ38. Οὐδετναπέ νείοτες, Α]αοῖν γέ έρας Ειὶς5ο Τεαπεσναπι, ΤΊγδεις Τιαοάϊ- 
σε, Ογοπῖ ΒΠαπι. Ἆΐος τ2ο. (1β᾽ ὂν) ὂν κεν ἵκωμαι, θδί οσα νὶ ΡΟΡΙΙΠΗ, εἰς ΑΡοῄοῃ. 
1μος. τοζδῖέ Ῥες παραγένωµαι. ΟβίεΓιτη ΥεΙςι5 Τ40. ἀθετεῖται, Ἀπ/ααπα οἵοςας ε{ 1π- 
νοπιδίς. 

11. Ἠεάάϊ ἔππιοι ΟἨτγκοίάεπι να]ὲ Ασαπιεππποπ οἱ ἆθατα δαρτῖς Ρ]ασασῖ. ντα µεέ- 

εἶδις ὅμοιε. ὅ ἐστι τὸ κάλλος. εὐειδὴς ποιήσαντες. ᾽Αντάξιω.] Ἴσον τῇ τιμῇ, 
Ν ν ΄ . σ . 9 εά Ἀ ϱ ”/ Ἕ / 9 

γὰρ παρὰ πάντας τοὺς Ίρωας Αχιλλεὺς, ἄξιον, ἐσότιμογ. Έσται.] Γένηται. 

καὶ γυναικοπρόσωπος. ὡς καὶ ἐν τῷ Λν- 

κοµήδους παρθενῶνι ἀγνοηθῆναι ὅτι εἴη 

ἀνήρ. 139. Ἑλέπτε νόφ.] Παραλο- 
γίζου τῇ διανοίᾳ. ἜἘπεί.] ᾿Ἐπειδή. Λὀ 

παρελεύσεαι.] Οὐ παρέλθης, οὐ νικήσεις 

µε. ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ δρόμου, ἐν ᾧ 
παρελθὼν νικᾷ. 133. ΓἨε θέλεις. Ἡ 

βούλει. Οφρ αὐτός.] Ὅπως αὐτός. Γέ- 

ρας.] Τιμήν. Αὐτὰρ ἐμ αὕτως.] Ἐμὲ 
δὲ µαταίω. 134. Ἠσθαι.] Καθέζε- 
σθαι. Δεύομενον.] ᾿Ενδεύμενον, χρήζον- 
τα. ἈΚέλεαι δέ µε.] Κελεύες δέ µε. 

1345. ἸΑλλ' εἰ µέν.] ᾽Αλλ’ 

Δώσουσι.] Παράσχωσιν. Μεγάθυµοι.] 
Μεγαλίψυχαι, γενναῖαι. 136. Ἄρσαν- 

πες κατὰ θυµόν.] Ἀρμόσαντες κατὰ τὴ» 

ψυχή». τουτέστιν, ἀρεστὸν καὶ θυμῆρες 
τοι,. Τ. 

βλ / 
ἐὰν μεν. 

137. Βἰ δέ κε μὴ δώωσι.] Ἐὶ δὲ μὴ 
παράσχωσιν. ᾿Εγὼ δέ κεν.] Εγω δ' ἄν. 
Αὐτὸς ἔλωμαι.] Αὐτὸς ἀφέλωμαι. 1389. 
Ἀ Ἀ 4 
Ἡ τεόν.] Ἡ τὸ σὀὸν, ὅ ἐστι τὴν Βρι- 

σηΐδα. Η Αἴαντος----γέρας.] Τέκμησσαν 

λέγει τὴν Τελεύταντος θυγατέρα. ᾿Ιών.] 

Παραγενόμενο.. ᾿Ἡ ᾿Οδυσηος.] Λαοδί- 
κην λέγει τὴν ἸΚύκνου θυγατέρα. ταῦτα 

δὲ αἰνιγματωδῶς φησι. τὸ δὲ ὅλον ἄπο- 

πείνεται πρὸς ᾿Αχιλλέα. 1390. "Αξω.] 

᾽Απάξω, Ἑλών.] Λαβών. ὍὉ δέ κεν.] 

Οὗτος δὲ ἄν. Κεχολώσεται.] ᾿Οργισθή- 
σεται. Ὅν κεν ἵκωμαι.] Εφ ὃν ἂν πα- 

ῥαγένωµαι, ἐφ ὃν ἔλθω. 149. ᾽Αλλ’ 
ἤτοι μὲν ταῦτα.] ᾽Αλλὰ περὶ μὲν τού- 

Μεταφρασύμεσθα.] Καὶ ἐν ἕ- 
Καὶ αὖτις.] Καὶ 

των. 
στέρῳ βονλευσόµεθα. 
] 



20 Ι1ΛΙΑΔΟΣ Α. 19ο---ιςι. ΤπΕ- 

ες ὃ ἐρέτως έπιτηδες ὠγείρομεν, ες ὃ ἑκατόμβη» 

θείοµεν, ἃ ὤν δ᾽ αὐτην Χρυσηίδα καλλιπάριο 

βήσοµεν, εἰ εἷς δε τις άρχος ἄνηρ βουληφόρος ἔ έστω. 

} Δίας, ὴ ' Ἰδομενεὺς, ἡ ὴ δῖος Ὄδυσσευς, 145 

Τε συ, Πηλάδ, πόντων ἐκπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν, 

ὄφρ ἡμώ ̓ Ἐκώεργον ἱλάσσεαι ἕεροι ῤεί 5. 

Τὸν ὃ ὥρ ὑπόθρα ἰδων προσεφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς" 

σ] μοι, ἀναιδείην ἐ ἐπιειμθε, κερδαλεύφρον. 

πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσι πείθηται ᾽Αχαιῶν, 1σο 

}ὴ ὁδον ἐλθέμεναι, ῇ ὠνθράσιν ἴφι µάχεσθαι Β 

147. Γεκάξεργον. 149. ὑπόδρα Ειδών. 149. ἐπιειμένε. 
15Ο. [έπεσις. 151. ἀνδράσι Εἴφι. 

λαιναν, Ρὰΐα πετθ οἱ αη.α. οἵ ἅλα ὅταν, Ππαρπτιπι Ίπαγε. Ἀαπα οπιπῖα πηησπα θέ ᾱἷ- 
πε, δτα.---- ΤΙ 142. κατὰ τὸ ἐπιτηδὲς, πρεπόντωε, οΟΠνΘΠΙΘΠίΘΓ, 9015. βουληφόρον ἄνδρα 
Υ8. 144. 6356 Ίππίπι ο γὐπιορίδις, 11ρρ6 απῖ 5ο ἴπ οοηδίΒπα αἀλαρεπίας, ἵπ Ἠο- 
ΤΠΊΘΓΟ ἴΘΠΟΠάΙΤΗ θδί.. Εί ν». 460. ἐκπαγλότατ: 116ΠΙ ΟΠΙΠΙΜΠΗ Ἰπααίτης νετθηίατ, φπῖ 
αποϊοτίατο οπιπῖτας Ῥτορς, θα0116 ἐκσλήττει, τογετοπΜίατη Ππ]1οἵξ. 

τήδ---τ71. Ναπο νετο Αολί]]ος Ίτα οκαγάθδοεης ρτανἰδιπαῖς νετρῖς Ἰπογεραί Αρα- 
ΤΙΘΠΙΠΟΠΘΠΗ, Ιπουδαίηιιο ίππο θἶας Ἱπιφιηίαίοπα οἱ Ἱπρταίιπα 1π Ῥοπε 4θ 5ε αηθν]ίος 
ΑΠΙΤΠΗΠΑΣ ἴππι ν5. τ6Ι. ανατΙίαπι οί Ππ]αςθ ατα εγρα 5ο 1π Ίππο αἲὈὶ αιι[ογρηάος 
ταπάεπι τό. παπα έατ ἀἴδορδδαπα αὐ οχεγοῖι. 

148. ὑπόδρα ἰδὼν, ἔοινθ πέι]ίις.----Ι49. ἀναιδείην ἐπιειμένε, ῬτΟ ἀναιδής. Ἀἱο ἀλκὴν Η. 
164. αἱ α|. δύεσθαι ἀλκὴν 1. 3231. Ὠϊοσατ αηιῖς (πάπες, Ἡ. 6. ΙΠδίγασΜ15 6.58 πο απο 
ἀρ8ῖ Ῥτοργία ιιπῖ ασ 5ο]ἱθηπία.----κερδαλεόφρον, πλεονέκσης, Ριλίο. Βαρτᾶ 122. φιλοκτέανος. 
πι οοτηπιοςῖ 56π1ρθΓ 5ιιά[ορα», ανΊά5. Ναπο Ιπνοθγθοιπ 15 οί ΑραπΙΕΠΙΠΟΠ ἵπ Ῥοδίι]- 
Ἰππάο ππαπετε ἴ]]οο αΒοτοπᾶο, πλεονεξίας ατριθιν. ἵπ. αιι[οτοπάο 6ο, ᾳιο αἱίου Ἰαμοῦ. 
---Ί86Ο. πῶς. ο]]. 5ἱ ἴπι ὑπ] απήα5 οοτηπηοςἶς κάθε, οί οπηπῖα αᾱ {6 τείο5: (1 Το ῬεΓ- 
πιοίιις Ἱπρεταία α ἴθ αφ προβόνως, προθύµως, εκδοηιιαίιιτ ὁ ο]]οθί ἴπ εχοτοῖα ϱ 
«οοἵς οο]]θοίο: αιια]ῖς ογαῖ Αοἰίνογιπι,-- 151. εἰς ὁδὸν ἐλθέμεναι. αιιοᾷ Ῥετ 5ε Ἰαῖας 

πάλι. 14τ. Νῦν δ ἄγε] Νῦν δὲ "Ὅπως ἡμῖ. ᾿Ἑκάεργον.] Ἠόῤῥωθον εἴρ- 
ἄγε δή. ἈΝπα.] Ναῦν. Μέλαιαν.] γωτα, Ἠ πόῤῥωθεν ἐργαζόμενον, τοξότην. 

Βαθεῖαν, Ἡ πίσσῃ κεχρισµένην, ᾿Ερύσ- Ἱλάσσεαι.] Ἐξιλεώσῃς, λιτανεύσῃς. ἹἹ-- 

σοµε.] Καθελκύσωμεν, ἐμβάλωμεν. ερά.] “Ἱερῖα, θυσίας. Ῥέξας.] Ἱερουρ- 

Εὶς ἅλα.] Εἰς τὴν θάλασσαν. Δῖαν.] γήσας, θύσας. 1489. Τόν ὃ ἄρ'] Τοῦ- 

Θείαν, Ἰ θαυµαστήν. 142. Ἔς ὃ ἐ- τον δὲ δή. “Ὑπύδρα ἴἰδών.] Δεινὸν ὑπο- 

ρέτας.] Εἰς αὐτὴν δὲ Κωπηλάτας. Ἔπι- βλεψάμενος. Προσέφη.] Προσεῖπε, προ- 

τηδές.] ᾿Ἐπιτηδείους. ᾿Ἀγείρομεν.] Συνα- σεφθέγξατο. 140. Ὢ µοι.] Φεῦ µοι. 

θροίσωµεν. 143. Αν δ' αὐτήν.] Καὶ ἔστι δὲ ἀναφώνημα, καὶ ἐπίῤῥημα λύ- 

αὐτὴν δέ. Καλλιπάρην.] Καλὰς πα- Ἠπής δηλωτικόν. ᾿Αναιδείην.] ᾿Αναισχυν- 
ρειὰς ἔχιυσαν, ἀπὸ μέρους καλήν. 14. τίαν. ᾿Επιειμένε.] ᾿Ἠμφιεσμένε, περιβε- 
Ῥήσομεν.] ᾿Αναβιβάσωμεν, ἐμβάλωμεν. ᾖβληµένε. Κερδαλεόφρον.] Πανοῦργε τὸ 
᾿Αρχός.] ᾿Αρχηγὸς, Ἠγεμών, νῦν δὲ, ναύ- «φρόνημα, ἢ περικερδῃ τὸν νοῦν ἔχων, 

αρχος. Ῥουληφόρος.] Ῥουλευτής. Ἔ- Ὦτουτέστι κερδαίνειν φρονῶν. 15ο. Πῶς 

στω.] Γενέσθω. 146. Ἠὲε σύ.] Ἡ τίςτοι.] Πῶς τίς σοι. Ἱρόφρων.] Ἡρο- 
σύ. Πηλείδη.] Πηλέως παῖ ᾽Αχιλλεῦ. θύμως. Ἔπεσι.] Λόγοι. Πείθηται.] 

Ἐκπαγλότατε.] ᾿Εκπληκτικώτατε, φο- ἸΠεισθείῃ. 151. Ἡ ὁδόν.] ἨἩ εἰς ὁδὸν 

βερὲ, ἢ ἐξοχώτατε. 147. Ὄφρ ἡμῶ.] παραγενέσθαι. ὅ ἐστιν εἰς ἐνέδραν κα- 
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οὐ γαρ ἐγὼ ο Γρωων ενεκ᾽ ἤλυθον αἰχμητάων 

Ἓυρο μαχησόμενος" επεὶ οὔτι μοι αἴτιοί εἰσω. 

οὐ γαρ πώποτ ἐ έμας (ώς ἤλασαν, οὐδὲ μεν ἵππους, 

οὐδὲ ποτ ἐν Φθίη ἐοιβώλακι βωτιανείρη ας5 
καρπον ἐθηλήσωντ' επειὴ μάλα πολλα μεταξυ 

οὐρεώ, τε σκιοεντα» θάλωσσά ρὰ, ἤχπεσσα" 

ἄλλα σαι, ὢ μεγ' ἀναιδες, ὁ ἅμ ἑσπόμεθ' ν ὄφρα σὺ χαίρης, 

τιμην ἀρνύμενοι Μενελόῳ, σοί τε, Χυνωπα, 

πρὸς Τρώων, τῶν οὔτι µετατρέπη, οὐδ ὠλεγίζεις" 16ο 

1ς7. θάλασσά τε Γηχήεσσα. 

Ῥαΐθε, οἱ ἆε οπιπῖ εχροὀἴβίοπθ, ο α πρεισση ππαπάαξασ, αοοὶρὶ Ῥοΐοςέ, σείετες 
46 Πηδίά 5, λόχ», 3οοερετο: αἀἀποβῖ ν». 226. Τ. οὐδὲ λόγονδ) Ιέναι. πθο ππα]θ. ταέ οἳς ἔρ- 
Χεσθαι εἰς ὁδὸν, πα Ἰπνιάεπάαπα νίαπι 6 αά εκαἰρίθπάος «παπκθυπίος. Ἐταξ ααΐεπα Άσεο 
πῖετ ργοῖριας 6) ΠΠπςαποπάϊ νίας οί ταΏῖοπος Ιδία Φίαίΐος παπα πες Ίουα ορροσίαπα, 
οπρετο ας τπηΙτθ, πες Ίουα ππαπῖτα οχρασπατε ποταπῖξ. 8 ῥταο ασεπάερ οασσα εχ]- 
ναπῖ, πο. τρια ἀἰδογίπεῃ αάῑσί Ῥοΐοταςς απίσυπα σαιτ σοπα5 αιάασϊοσῖς Πποθριῖ 
οταῖ, ἵπ Ἰηδία Ες φεἀστθ: φποά Ῥες Τοίαπα Πϊπάεπα οσί επεπάατα: οξ. Πα. 217. Ν. 176. 
5η. Ο4. Ξ. 317. 5η. Δ. 535. 5ᾳ.---153. ἐπεὶ οὔτι μοι αἴτιοί εἰσι. οὐποχ Ἱπ]ατία ατα». 
πα]]ᾳ της Ἱη]ατῖα αοοθταπε, απάτη πα]έατα ἴτοπηα. 

157. ὢπῶγας αβῖ αἶπί πποπίες Ιπίος Ττοπάσπα οἱ Ῥλμίαπι Τ]εκκα]ία» 2 Βαἰζοπα 1π 
Ητεοτῖνας ΤἩθεςα]ες Ειΐςςα ἀῑχετῖς.----Τ50. τιν ἀρνύμενοι Μενελάω, ποπ Ροῖϊοσί νετ 
«ἰογίαπε, ΊΟπΟΤΕΠΙς ἨὨΒΠΙ πρὸς Τρώων αἀ[οϊξασς θδί Ῥτο τίαηµα, πρόστιµον, ΟΟΠΙΡΕΙ- 
φαΐϊο, πορῆ, θα 5αδβὲ Ῥτορίες Ἱπ]ατίαπι Ἠ]αίατα, αοοἰρἰεπάἅτη, αξ ἴπξ. Τ. 256, αἲϊ 
οοτίατηϊηῖς Ίες, τικὴν δ ᾽Αργείοις ἀποπινέμεν, ἥν τ' ἐπέοικεν. ΤΠ ἄρνυμχι, Ῥτορσῖε )εῖο, 
λαμβάνω. Ἡ. Ἱ. 4ς εοπαζα: 60 οοπκἰ]ίο, πέ ἐδαία α ᾿Ττο]απῖς εἰδὶ εἰ Ἠεπείαο μάς 
βωπας εαίραπε. Ἠαοίεπις Ῥοπε 8ομ. Β. εἰσπραττόμενος παρὰ Τρώων. οἳ. Ε. 552. 553. 
Ῥαυ]]ο απίε ὄφρα σὺ χαίρης οδὲ Ιάεπι 8ο εἰς τὴν σὴν λάρω---16ο. τῶν οὔτι µετατ 

µετατρέπεσθαι Ἠοπιετῖοο δι θ5ὲ ἐπιστρέφεσθαι, ἔ ἔπιστροφὴν ποιεῖσίαί τινος, Φρονσίζει». νίᾶε 

α. 6260. Μ. 338. ἐντρέπεσθαι οὶ 04. Α. 6ο. 

τελθεῖ». Ἴφι.] Ἰσχυρῶς, γενναίως. ᾿Ιὰς Ἡ διάλεκτος. ἍΣκιόετα.] Σύσκια, 
Μάχεσθαι.] Πολεμῆσαι. 1532. Οὗὐ σκιὰν ἀποτελοῦντα. ᾿ΗἨχήεσσα.] Ἠχη- 
γὰρ ἐγώ.] Οὐδαμῶς γὰρ ἐγώ. Ἱρώων τικὴ, ἀπὸ τῆς τῶν κυμάτων κινήσεως. ὁ 
ἔνεκεν.] Ἓγεκα τῶν Τρώων. "Ηλυθον.] δὲ λόγος, οὐδέποτε ἠδίκησά» µε οἳ ῶρῶες, 
Παρεγενόμη». Αἰχμητάων.] Πολεμικῶ». ἐπειδὴ μεταξὺ Φθίας καὶ Τλίου, πολλά 
153. Δεῦρο.] ᾿Ενταῖθα. Μαχησόμε- ἐστι μεγιστά ὄρη, καὶ πολλὴ θάλασσα, 

νος.] Μαχούμενο, πολεμήσων. ᾿ἘΕπεὶ 

οὔτι µοι αἴτιαί εἶσι.] Ἐπειδὴ οὐδαμιῶς, 
καὶ κατ οὐδέν µαι αἴτιοι ὑπάρχουσι. 

154. Οὐ γὰρ πώποτε.] Οὐδέ ποτε γάρ. 
Ἐμὰς βοῦς ἤλασαν.] Τὰς ἐμὰς ἤλασαν 

βοῦς. 155. Οὐδέ ποτε.] Οὐδαμῶς, οὐ- 
δέποτε. Ἔν φθίῃ.] Φθία πόλις Θεσσα- 

λίας παραθαλασσία, πατρὶς ᾿Αχιλλέως. 

Ἐριβόλακι.] Μεγαλοβόλα, εὐγείῳ. Βω- 
τιανείρη.] Άνδρας βοσκούση, ἢ τρεφούση. 
156. ᾿Εδηλήσαντο.] Ἔβλαψαν. ἛἜ- 
πει µάλα.] Ἐπειδὴ πάνυ. Μεταξύ.] 
᾿Αναμέσο. 157. Οὔρεά τε.] Καὶ σρη. 

ὣς μη. εἶναί µε αὐτῶν ἀστυγείτονα. 

1568. Ὦ µέγ ἀναιδέ.] ὮὪ µεγάλως 
. / α 3 . / ε .- 

ἀναιδέστατε. “Αμ ἑσπόμεθα.] Ὁμιῦ 
Ν Ν ΔΝ 9 ὰ εν ΄ ” 

καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ ἠκολουθήσαμεν. "Ο- 
. / ο) Ν ” ΄ Φρα σὺ χαίρης.] Ὅπως σὺ εὐφραίνη. 

15ο. Τιμήν.] Τικωρίαν τῶν Τρώων ὑπὲρ 
Μενελάον. Ἅ᾿Αρνύμενοι.] ᾿Αντικαταλ- 
λασσόμενοι, λαμβάνοντες. Σοΐ τε κυνᾶ-- 

᾽ Ν ο, "ΚΑ αυ ἅ ἃ ’ 
πα.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὑπὲρ σοῦ ὦ ἀναιδέστατε. 
16ο. Πρὸς Τρώων.] Παρὰ τῶν Τρώων. 

Τῶν οὔτι.] Ὃν, εὐεργεσιῶν δηλαδη, οὐ- 

δέν. Μετατρέπῃ.] ᾿Επιστροφὴν ποήῇ, ἢ 

φροντίζεις. Οὐδ' ἀλεγίζεις.] Οὐδὲ λόγον 

Θ 2 
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καὶ δ μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι, ὠπειλεῖς, 

ῷ ἔπι πολλα μόγησα, δόσαν δέ οι νι, ̓ Αχαιῶν. 

οὐ μέν σοί ποτε ἐσον ἔχω γέρας. ὁππότ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

Τρώων ἐκπέρσωσ' εὖ ναιόμενον πτολίεθρον' 

ἀλλω τὸ μεν πλειον πολυάώϊκος πολέμοιο 
” 2 ΄ » αν ιό Ν ο 

ος εμα) διέπουσ” ωπσβν ης ποτε 9ασμος Ιπητοιί, 

σοὶ το γερας πολὺ ) µέζω, ε εγὼ δ ὀλίγον τε φίλον τε 

ἔρχομ. ἔχων επὶ νήας, έπην κεκόµω πολεµίζων. 
ο 

νυν ὃ είμι Φθωνδ ε ἐπειη πολὺ φθρτερόν εστηρ 

οἴκαδ ἔμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσῳ, οὖδε. σ᾿ δίω, 17ο 

162. πολλ ἐμόγησα γη]. 163. ποτε [ῖσον. 17ο. [εἰκαδ. 

163. οὐ μὲν σοί ποτε Ίσον ἔχω γέρας. Ρτο ἔξω, θἳ 168. ἔρχομ ἔχων ἐπὶ νπως ΡΥΟ ἐλεύ- 
σοµαι. Ἀὶο 184. ἄγω Ῥτο ἄξω, οἳ [πθηιθηϊρεῖπιθ, Βίο ἵπ Ηοπιετο οἱ α15, οίαπα ρταπη- 
ππαῖσα ππαρῖς εχου]ία αἰθπΏριις.  Νθο αμίετ αοοῖρῖ Ῥοΐθςί, Ρτορίες Ἰά αιιοᾷ 5ος: 
απαπᾶο Ἠίιπα ορρεν]πὲ Αολίνι: Ἠϊο αἰηπαπάο ἀῑτθρίο: παπι Τρώων πτολίεβρον, το 
πόλις, θδὲ ἵρεαπι Πίτα, αΠΡΙ τί Ἡ. Β. 132. Ἰλίου πτολίεθρον οἱ Ο4. Α. 2. Τροίηε ππολί- 
εθρον.  Ἠενροπᾶεπί Ίο 18, φπ ἀῑοία εταηί δαρ. 128. 9. αδῖ Αοπί]]ος ἀῑσουαί τονίῖ- 
ἑαύαπα Ππὶ Ῥαγ τηππς Αραπιεπιποηϊ, αἲ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι πόλιν Τροίην εὐπείχεον ἐἔξαλα- 
πάξαι»---165. πολυάεξ πόλεμος, ῬΤΟ µάγ, Ῥασπα, π Ύπα Ῥαρπαπίον διαπέ πολνώικες, 
ἀἴσσουσι πολλά. οιπι ἱπερείι πηπ]έαπη, γα]άο, γητπιέ, πιονεπὲ δµ.---1ότ. ὀλίγον πε φίλον 
πε. (ιοί {άπιεγι σγαίτύπι δέ ση σμο αοφιϊεοσαπη. Β]ο βογίογθς ἀγαπητὸν αδητραή{. 
δύσις 2 ὀλίγη τε φίλη πε γίγνεσαι ἡμετέρη. Ο4. Ζ. 998. Ἐ. 5δ.---1Το. νΠες κορωνίδες 8ἳ 
Ίπβεχα οκίγοπια Ῥαρρίς οἱ Ῥτοτς ρατίθο, 1» κορώνη θδί, τι κορῶναι η ΆτοιΙ5 οΡΤΠΙᾶ 5 
5ἷο κορωνὶς ΤΠ τΙβΟΙΙ8, νοαππίρας.  Ἠοά. ν. 1ζο. οὐδὲ σ᾿ ὀἵω, ἐνθάδ ἄτιμος ἑὼν, ἄφενος 
καὶ πλοῦτον ἀφύξειν. Βὶ οὐδὲ σ᾿ θδὲ οὐδὲ σε, αᾶ ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠΕΠΙ, 1108586 θ5ί, ὤτιμος ἑὼν 
6556 Ῥγο ἐμοῦ ὄντος ἀτίμου: Ἡ. 6. ἀγεράστου, Ῥγῶπιῖο υἱγέιέὶ ογὐαέιις οτι επι. Ψ- 
ἀείαν {απιθ Ργοβδίατθ, { Ἰθραίιιγ οὐδί σοι οἵω, πῖ δἳί 88Ηδι5: οὐδὲ δἵω, ἀφύξειν σοι ἄφενος. 
πιο εα δι δεπίεπέία ϱἱ υοζιίαίε, ια ραγαζιώπις αἶπι οφες δδῖ, ἐπι]ιηία ἴροε α {ε α]- 
}εοέμ8, αἱ ΙπΕ. 506. οὐ γὰρ ἔγωγ ἔτι σοι πείσεσθαι δίω. ὤτιμος εί ΑΟΠε5, Ῥταπαίο ΟΓ- 
Ῥαΐ5, φιιοᾷ οδὲ τιμή, γέρας, ἐπ]ιγία α[]ζοίις, Ρε οίμτα οἈπππθῃ. [πάς τιν εσὶ ἵπ- 

ποιῇ τινά. 161. ᾽Αφαιρήσεσθαι.] ᾽Α- 
φελέσθαι. ᾿Απειλεῖς.] Ὑπισχνῃ, λέγεις. 

κινήσεις ἔχοντος, ἀστάτου. ἨΠολέμοιο.] 

Ποῦ πολέμου. 166. Χεῖρε ἐμαὶ δι- 

162. "ῷ επι.] Ἐφ' ᾧ. ἀναστροφὴ ὁ 
τρόπος. ἀναστροφὴ δέ ἐστι δύο λέξεων 

τάξις ἐνηλλαγμένη. οἷον" 

λέων. ὄρνιθες ὣς, ὡς ὄρνιθες" ᾧ ἔπι, ἐφ᾽ 

ᾧ. Ἐμόγησα.] ᾿Εκοπίασα, ἐκακοπάθη- 
Δόσαν δέ µα.] Παρέσχον δέ μοι 

αὐτό. Ύἷες ᾽Αχαιῶν.] Περιφραστικᾶς, 

οἳ Ἕλληνες 163. Οὐ μὲν σοί ποτε.] 

Οὐδέποτε µέν σοι. "]σον.] Ἐξίσου, ἵ- 

µοιον. "Ὁππότ 
Ἕλληνε, 164. ᾿Ἐκπέρωσυ.] ἛἜκ- 
πορθήσωσι, καταστρέψωσιω. Βὐναιόμε- 
νον.] Ἰαλῶς οἰκούμενο. Πτολίεθρον.] 

Πόλισμα, πόλιν. 165. Πλεῖο.] Πλεῖ- 
στω. ἨΠολνάϊκος.] Πολλὰς ὁρμὰς καὶ 

λέων ὣς, ὡς 

σα. 

/ ᾽Αχαιοί.] Ὁπόταν οἳ 

έπουσω.] Αἱ ἐμαὶ χεῖρες διοικοῦσιν. 

Δασμός.] Μερισμὸς, τῶν λαφύρων δη-- 

Ἴκηται.] Παραγένηται. 167. 
Πολὺ μεῖζον.] Καταπολὺ μεῖζον.. ᾿Ολί- 
γον τε φίλον τε.] ᾿Ἐμοὶ ἐλάχιστόν τι 
ἔρχεται, καὶ τοῦτο προσφιλὲς ἠγοῦμαι. 

168. ᾿Επὴν κεκάµω πολεμίζων.] ἹἸκαὶ 

ταῦτα, ἐπειδὰν κακοπαθήσω πολεμῶν. 

16ο. Νῦν δ' εἶἴμι Φθίηνδε] Νῦν οὖν 
πορεύομαι εἰς πὴν Φθίαν. ᾿Επειή. Ἔ- 
πειδή. Πολὺ φέρτερν.] Κατὰ πολὺ 
κρεῖσσον, βέλτιον. Ἔστή.] .Ὑπάρχει. 

17ο. Οἴκαὃ ἴμεν.] Εἰς τὸν οἶκον αρα 

γενέσθαι. Σὺν νηυσί.] Σὺν ταῖς ναυσί. 
Κορωνίσῳ.] ᾿Επικαμπεῖς τὰς ἄκρας ἐ- 

ή 
Λονοτι. 
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ενθώδ ὦ Φτέμος ἑὼν, ὤφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξεν. 

Τὸν δ ἡμειβετ' ἔπειτα ἀναξ ὠνδρῶν Αγαμέμνων" 

φεύγε μάλ, εἴ τοι θυμὸς ε ἐπέσσυται' οὐδέ σ ἔγωγε 

λίσσοµαι είνεκ᾽ ἐμεῖο μενεμ᾽ παρ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι, 

οἳ κε µε τιμήσουσι, μάλιστα δε μητίετα Ζεύς. 175 

ἔχβιστος δὲ μοι εσσὶ Διοτρεφέων βασιλήων: 

” 

172. έπειτα Εάναξ. 

Πατίατα τορατατθ, ΝαΏκραοστο, Ῥ]ασατα: οἱ, η]κὶ 14 {ποπ Ραοσίε, α]οϊδοῖς ταξ 1. Α. 5ος. 
πίμησόν µοι υἱόν. τικὴ λείο. Ἱέθπα πιυ]έα, Ύ1α ΦαΝΗΕ: αί ππο(ο ν5. 150. ἀφύσσειν πλου- 
τον ΠΙΠΙ] α]ῑιιὰ 6596 Ροίθνὲ απάτη ραγαγε. παπα ᾖαιγῖγε, ἀντλεῖν, ἀρύερν σὲ πηοά ας οορία» 
Ἀθπαγαπα ρᾳταπό», Ὅπάς ον οοίφεγε 04. Η. 285. ἀμφὶ δὲ φύλλα ἠφυσώμην. Ἐοτία 
αἲο ὀλβον ἆρδειν ον Ῥαχατα ορ» αρ. Ῥίπάας. ΟΙ. Υ. 55. 

172-187. ΑΡαπΙΘΠΙΠΟΠ. αφροττῖπια «π01θ τοσο ἴπ Αολῆοπας 5ο ποπ οπγαγε 
οἶις ἀἴδοθδδιιπας πηϊηϊς Πεγαξῖς, 56 ἨΏτίκεϊάστα ϱἱ 6596 ογορίαστη, αί Ἰπζε]Ηραξ, φπαπίο 
1] 5ο »ἰς Ιη{ογίος. 

173. εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, ὁρμᾶται ἐπὶ τοῦτο. δὶ ἈΠΙπΙΟ αά 1ὰ οοηδίαπα Εουτῖς. Ἠί- 
Ίππα Ο4. Κ. 484. θυμὸς δὲ µοι ἔσσυται Ἰδη" ΕΠΙΠΙΙΝ Γθυ.--- 175. οἵ κ µε τιμήσουσι ΡΕΠΕ- 
τα] ποβῖοπῖς νοσθ, Ῥτο, απ π1θο ἀποία το 6ογθγθ, ΠΠθοΙΠΙ πηϊΠίατο νοῖθης, εἰδί ἴα 
ἀἰδοθεκοτίς αὐ οχονοῖτα, Ἀεπίοπᾶς Ῥαγυπη οομαργοηϊ, περοίο ἵπ οταίοπε Ποππῖς 
Ἰπασιπά].---ΓΤ6. διοπρεφεῖς Θὲ διογενεῖς βασιλεῖε, πῖ φειηο] Ἱποπθατη, οσίο ἸοηπεπάΙ απδιαι 
οκ Ἠογοίσο νο, θπο Ἠετοςθς εταπί ΕΠΙ «ονῖδ, Ῥοδίθα απ(ΠΟ ΝΟΓΠΙΟΠΘ 5αηῖ ΟΠΙΠΙΠΟ 
Αεῖος. Ἠποᾶο σπα. πορϊέαεῖς ποίαΏοπα, πποᾶο 5ἰππρΗοϊέος τοδρθοίι ἀ]σηιίαῖς. Ἐεσίε 
Βεμο]. Ριπάατί Ῥγίιι. ΓΣ’. 313. ἐκ Διὸς εἶναι λέγουσι βασιλεῖε, οὐχ. ὅτι γόνος εἰσὶ τοῦ Διὸς, 
ἀλλ’ ὅτι τὸ βασιλεύειν ἐκ Διὸς ἔλίουσι. θοᾷεπι {θτο πποάο απο υὶτὶ ἀοοι ἄοσιπετο 1 Ἠε- 

/ «4 ε] Λ ΄ ἈἊ .» 4). ὅ ϱ) .” νά ιο) 

χούσας. ὃ ἐστι τὰς πρύµνας. ἢ µε- μᾶται, ἐπέρχεται, ἐπιθυμεῖὶ Οὐδέ σ 
λαίνας. κορὸν γὰρ, τὸ µέλαν. Οὐδέ σ᾿ ἔγωγε.] Οὐ γὰρ ἐγώ σε. 174. Λίσ- 
δω.] Οὐχ ὑπολαμβάνω δέ σε. ΤΙ. σοµαι.] Λιτανεύω, παρακαλῶ. ὨΕϊνεκ 

Ἐνθάδ ἄτιμος ἐών.] Ενταῦθα ἄτιμα- ἡἐμεῖο.] Ἓνεκα ἐμοῦ. Παρ ἐμοί γε.] 

ζόμενος. ἐνήλλακται δὲ ἡ πτῶσις. ἀντὶ Πάρεισι γάρ µα. 1Ιῇ5. Οἵ κέ µε.] Οἵ 
γὰρ φγενικῆς, κέχρηται ὀομαστικῇ. ὅ τινες ἂν ἐμέ. Τιμήσουσι.] Τιμῆς ἀξι- 
ἐστι σχῆμα. "Άφενος.] Πλοῦτον. κυρίως ὥώσουσι. Μάλιστα δέ.] ᾿Εξαιρέτως δέ. 

Δ ” / ε ε ) ελ ” .. / . Δ .- / { ὃν 

δὲ ἄφενος λέγεται, η ἀφ᾽ ἑνὸς ἐνιαυτοῦ Μητίετα.] ᾿Αντὶ τοῦ µητιέτης, ὃ ἐστι 
περιουσία. πλοῦτος δὲ, ἡ ἀπὸ πολλῶν. µβουλευτικό. Βοιωτῶν δὲ καὶ Αἰολέων, ὁ 
᾽Αϕίξειν.] ᾽Απαντλήσει», περισωρεύσειν, τοιοῦτος τῶν ὀνομάτων µετασχηµατισ- 

ν΄ αν α, π ς , ψ / ον ὁ εν τος / ... τὸ δὲ ὅλον, οὐχ, ὑπολαμβάνω δέ σε, µός. οἵο αὐτὰρ ὁ αὖτε Θυέστα. ἀντὶ 
φῃσὶν, ἐμοῦ ἀπόντος, καταστρέψαι τὴν τοῦ, ὁ Θυέστης. καὶ Ἱππηλάτα, ἀντὶ 
Ἴλιω, καὶ πολὺν πλοῦτον λαβεῖν. 173. τοῦ ἱππηλάτης. καὶ Νεφεληγερέτα, 

Μάλα.] Λίαν, πάνν. Εϊ τοι θυμός] ἀντὶ τοῦ Νεφεληγερέτης. καὶ Κνανο- 
Εἰ ἡ ψυχή σου. τοῦτο δὲ τὸ ὄνομα παρὰ Χαίτα, ἀντὶ τοῦ Κυανοχαίτης. παρ 
τῷ Ποιητῃ σηµαίνει, πέντε. τὴν ὀργήν' ἡμῖν δὲ οὐδὲν ἀρσενικὸν ὄνομα, ἐπὶ 
ὡς τὸ, θυμὸς δὲ µέγας ἐστὶ διοτρεφέων τῆς εὐθείας εἰς α, λήγει. 176. Ἔχ- 

βασιλήων. τὴν ψυχήν ὡς ὅταν εἴπη, θιστος.] ᾿Εχθρότατο. ἜΕσσι.] “Ὑπάρ- 
µελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα" τὴν ἐπιθυμίαν' εις. Διοτρεφέων.] Τῶν σὺν Διὸς τῇ 
« ο παρ ης , λό ν , ϐ / εν ω, ο. ὡς τὸ, ᾧ θυμῷ εἴξας µέγη φιλότητι καὶ «γνώμη τεθραµµένων. ἐπε τῆς αὐτῆς 
ο νι ὁ μο, πο ων / - », ε νε 9 5 

εὐνῃ. τὸν ἐπιλογισμόν᾽ ἕτερος δέ µε -θυ- σειρᾶς εἰσί. ὡς καὶ "Ἡσίοδίς φησι» 

μὸς ἀνῆκε. καὶ τὴν ὁμόνοιαν ὡς ἐπὶ Ἐκ γάρ τοι Μουσάων καὶ ἐκηβόλου 
τοῦ, ἀλλ ἕνα θυμὸν ἔχοντε, νόῳ καὶ Απόλλωνος Άνδρες ἀἄοιδὲ ἔασω ἐπὶ 
ἐπίφρονι βουλῇ. ᾿Ἐπέσσυται.] Ἔφορ Ἀχθωὶ, καὶ κιβαρισταὶ, Ἐκ δὲ Διὸς 
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αἰεὶ γάρ τοι έριε τε φίλη, πόλεμοι τε, μαχαι τε. 

εἰ μόλα καρτερος εσσὶ, θεός που σοὶ τόγ. ἔδωκεν. 

οἴκαδ ἰῶν σὺν νηυσί τε σης καὶ σοις ἑτάροισε, 

Μυρμιδόνεσσι ἄ ἄὤνασσε. σεβεν ια εγὼ οὐκ. ὠλεγίζω, 180 

οὐδ. ὄθομαι κοτέοντος. ἀὠπειλήσω δέ τοι ὧδε᾽ 

ὡς ἔμ ἀφαιρείται Χρυσηίδα Φοίβος ᾽ Απόλλων, 

τὴν μεν έγω: συν νηΐ τ εμήη καὶ ἐμαις ἑτάροίσι 

πέμψω' ἐγὼ δε κ᾿ ὤγω Βρισηίδα καλλιπάργον 

αὖτος ἰῶν κλισίηνδε, τὸ σον Ὑέρας" ὄφρ' εὖ εἰδῆς, 18ς 

ὅσσον φέρτερός ειμι σεθεν, στυγέη δὲ καὶ ὄλλος 

17Νδ. {. τόγε ὃῶκε. 

1ὃς. εὖ Ρειδῇς. 

179. Ροίκαδ.. 18ο. Μυρμιδύνεσι Γάνασσε. 

Ῥγαίοῖς ταοπιπηθπ{ἶς Β]ος ἀάἱ ἀῑςσί.---18ο. Ηήπιᾶοπεν Ῥε]αδρὶ οκ Ἠρίπα ἀποῦ, ν. αἆ 
Ε. 68Η. ο. 0058, πά Αροιοάον. ΠΠ. 12, 6. δ. 7. 

182. ὡς ἔμ ἀφαιρεῖται. αοΩρίο: Ὑπαπάοφιἰάσπι ΑΡοϊο Παῤθί πιο τοάστο 0Ἠτγκεὶ- 
ἆθπα: θαπα θηιἆθπι ἁλπζίαπας αἲ αράπσαπα (ὤγω Ῥτο ἄξω) Βτίκοιάεια, Ὀάταπα θδδοῖ : 
ὡς---ἐγὼ δὲ ΡΟ οὕτως ἐγώ.---Ι56. σπυγέη δὲ καὶ ἄλλος, νθτεΔίιΣ. οκ φο]]θηπὶ ιδ. τοῦ 
Φιλεῖν εἰ µισεν. βίμάθτο οἳ τεοιδατθ. Ῥταετγο δἳ Ροδίμαῦετος τις οσα ἵπ Ημτῖς 
8α0ΓΙδ. 

βασιλῃΠες. ἈΒασιλήων.] Βασιλέων. ᾿Ιὰς 
ἡ διάλεκτο. 177. Διε γὰρ τοα.] Δι- 

απαντὸς γὰρ σοι. Ἔρις τε.] Φιλωεικία. 

Φίλη.] ΠἩροσφιλής. ΗΠόλεμαί τε.] Καὶ 
οἳ πόλεμοι. εἴρηται δὲ πόλεμος, οἷονεὶ πτο- 
λύαιμός τις ὤν. Μάχαι τε.] Καὶ µά- 

χαι. Ι78δ. Εἰ µάλα.] ᾿Εὰν πάνυ. 
Καρτερός.] ἸΙσχυρὸς, γενναῖος. Θεύς που 

σοί.] Θεὺς δή σοι. Τόγ ἔδωκεν.] Τοῦτο 
παρέσχε». 170. Οἰκαδ' ἰών.] Βϊς τὸν 

οἶκόν σου παραγενόµενας. Σὺν νηνσί τε 
σῆς.] Σὺν ταῖς σαῖς ναῦσι. Σοῖς ἑτά- 

ροισι. ] Καὶ τοῖς σοῖς ἑταίροις τοῖς Μνρ- 

µιδόσι λέγει. 

νασσε.] Τῶν Μυρμιδόνων βασίλευε. Δἰ- 
γιναν τὴν τοῦ ᾿Ασωποῦ τοῦ ποταμοῦ Θη- 

16ο. Μυρμιδώεσσι ᾱ- 

ς ος ας τα 5 
βῶν θυγατέρα ἁρπάσας ὁ Ζεὺς, κατηλ- 

ο ν / ν 
θεν εἰς Φλιοῦντα, καὶ φθείρας την προ- 

/. / ) / α Ὕ Ν 

ειρηµένην ἔγκυον ἐποίησεν. τις Λἰακὸν 
Φς Ψ. Γ Δ ο Ν / 
ἐγέννησεν. ᾿Ασωπὸς δὲ τὴν θυγατέρα 

.» 3" Α τ η Δ Ν ε 

ζητῶν, ἔµαθε παρὰ Σισύφου καὶ τὸν ἂρ- 
Α 

πάσαντα, καὶ τὸν τόπον, εἲς ὃν κατελη- 
- - ”/’ /. 

λύθει' μὴ µελλήσας οἵν, ἔσπευσεν. µέλ- 

λων δὲ ὁ Ζεὺς ἐπ αὐτοφώρῳ καταλαμ- 
ον, 

βάνεσθαι, τὴν μὲν Αἴγιναν µετεμόρφω- 
τν Ἡ 

σεν εἰς ὁἁμώνυμον νῇσον, αὐτὸς δὲ µετε- 

βλήθη εἲς λίθον. ἐλθὼν δὲ ὁ ᾿Ασωπὸς, 

καὶ μὴ δ' ὄντωα καταλαβὼν, ἔνπαλιν 
Γ Ν αν /, ε / / / 

εἰς τὰς ἰδίας ὑπέστρεγε πηγάς. βουλό-- 

µενος δὲ ὁ Ζεὺς τιμωρῆσαι τὸν μηνύ- 

σαντα, ἠνάγκασεν αὐτὸν ἐν τοῖς ὑπο- 

χθονίοις τοσοῦτον μέγεθος πέτρον ἀνωθεῖν, 
9. 6), 9 Ν / 3 .. σπα 

εἰς ὅσον αὐτὸς µετεβλήθη. Αἰακοῦ δὲ ἐν 
τῇ νήσω μόνου ὄντος, ὁ Ζεὺς κατωκτεί- 
ῥρας, τοὺς αὐτύθι µύρµηκας µετέβαλεν 
τα / αν Σ. 1. 

εἰς ἀνθρώπους, ἀφ' ς αἰτίας Μυρμιδόνες 

ἐκλήθησαν. Σέθεν δ' ἐγώ.] Σοῦ δὲ ἐγώ. 

Οὐκ ἀλεγίζω.] Δόγον οὐ ποιοῦμαι, οὗ 

φροντίζω. 181. Οὐδ' ὄθομαι.] Οὐδε 
ἐπιστροφὴν ποιοῦμαι. Κοτέοντος.] ᾿Ορ- 
γιζοµένου. ᾿Απειλήσω δέ τοι.] ᾿Απειλήσω 
δέ σοι. "Ωδε.] Οὕτως. 182. Ὡς ἐμ 
. ν ο μυ. 
ἀφαιρεῖται.] ὍὭσπερ ἐμοῦ λαμβάνει. 
183. Τὴν μὲν ἐγώ.] Ταύτην μὲν ἐγώ. 
Σὺν νη τ' ἐμῃ.] σὺν τῃ ἐμῃ νπῖ. 

184. Πέμψω.] ᾽Απυπέμψω. ᾿Εγὼ δέ κ᾿ 
ἄγω.] ᾿Εγὼ δὲ ἀπαγάγω. 185. Αὐτὸς 
Ἰών.] Δι ἐμαυτοῦ παραγενόµενος. Κλι- 

σίηνδε.] Εἰς τὴν σκηνην. Τὸ σὺν γέ- 
ρας.] Τὴν σὴν τιμήν. "Ορ εὖ εἰδῆς.] 
Ὅπως σαφῶς µάθη.. 1δ6. Ὅσσω.] 

«Ὁπόσον. Φέρτερος.] Πρείσσων. Βὶμί.] 
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ίσον ἐμοὶ φάσθαν, καὶ ὁμοιωθήμεναι ὁ αυτήν. 

Ως φώτο Πηλείωνι δ ὤχος γένετ’, ἐν δὲ οἱ ἧτορ 

στήθεσσι λασίοισε διώνδικα, μερρωριζεν, 

Ἰ ἔγε φάσγανον ὀξυ ε ἐρυσσώμενος παρὰ μηρου 

τοὺς μεν ἀναστήσειεν, ὁ δ ̓Ἀτρείδην εναρίζου, 

πε χόλον παύσειεν, ἐρητύσειέ τε θυμό. 

έως ὁ ταυθ ὤρμανε κατα Φφρενα καὶ κατω θυµὸν, 

ἔλκετο ὃ εκ κολεοιο μέγα ἔίφος" ἦλθε δ ᾿Αθήνη 

οὐρανόθεν. πρὸ γαρ ηκε θεα λευκώλενος Μρη, 

199 

105 

87. Εῖσον. 188. ἐν δέ Εοι. 1099. ὀξὺ Γερυσσάμενος. 

101. νυ]ς. ἐναρίξοι. 

187. φάσθαι, ἑαυτὸν Ἴσον εἶναι ἔμοί. οΟηνεΠῖὲ ΟΗΠΙ ὁμοιωθῆναι ἄντην. 5ο ορᾳπἱρατατο παϊῖ 
Ῥαϊαπα. Βίο δὲ Ο4. Τ. 12ο. ἔνθ᾽ οὔτις ποτὸ μῆτιν ὁμοιωθήμεναι ἄντην ἤθελε. 

188.133. Αοι]]ες Πδία ἴτα Ίπορηδας Ίαπα ἵπ 6ο οταί, πέ ππαπυτα Ἰπέεττοί Άρα- 
ππεπιποπῖ: οππα, Ῥγαάρηοτῖρας οοηδΗηῇς φας, ἵτατα τερτἰπξ. ΑίΠοπο α «πποπα 
πα οππα ϱο ασιῖ, αἲ π]ίτα Ῥτοῦτα οἱ οοπν]οῖα 1η ΑβατπθιΙποπΠοπι πθ ρτουθδαξς π]- 
Ώοποπα Ἱπ]ατία αοοθρΏς, 14 φιιοά Επο]ε ργαν]ἀετὶ Ροίεταῖ, ἵπ Εαζάταπα ἔετηριις 1ρδί 
Ἰαιιὰ ἀθΐοτο. Μπα οδί, ατραπιεπία οί οοηδί]ία, ασ» νίπα Παρετεπί αἆ Αοῆ]]1ς ἵτατη 
τουιπάθπάατη, Ἠθιιά. πιοπιοτατί: π]ςὶ φποὰ οππο αίτια ςιιάθαξ: ν5. 2905. Ἠαΐβοπες 
ΤΑΤΠΕΠ 6596 ἀεῦαθτο κας στανος, Ἱπργίηϊς, φαοά ΑοΙΗ1 1ρ5ί ογαῖ ππθπρπάπτη, τθ ουπα 
Ῥοίεπίίοτα οοΏστθσσας δαοσαπηροτείς Ῥγνίαρας οπη ΑσαππεπΙποη οσο, ἀῑσηϊίαίε, 
εορῖῖ5. 

10ο. Ῥ]επα οταΏῖο θλδοί: εἰ, ἴ---ἐναστήσειε καὶ ᾿Ατρείδην ἐναρίζαι, ἠὲ χόλον παύσειε. 
Ἐνι π4θο 10ο. ὄγε οκ Γοτπια φο]εηπῖ Ρτο αὐτός. θὲ 101. ὁ δὲ, ταὲ φεερὶκείτηθ, ΡγΟ καΐ. ἄνα- 
στησαι, ηιιοᾷ νατίο οκροπῖθασ, τοῖοτο αἆ Ἱπιροίαπα ταθητῖς ἵπ ΑΡβαπιεπποπεπι ῥγοέι- 
Λαξῖ ἃο Φιπηποίῖ Αολιν]5, απῖ ἵπ ππεᾶϊῖο αθαπί, αέ αἲ Ἰλαπι ροτνεπῖτεί: φοὰ οσε 
ἀνάστατον ποιεῖν 1 φιιοᾷ απῖθ πος ον. 

103. 4. Ψἱὰς πιοᾷο ἀῑσία αἆ 158. ἦλθε δ' ᾿Αθήνη. Τέθταπα δὲ ἵπ αροἀοςῖ: Ώιπι ἐῑε 
ἠσο απίπιο υεγκαί:---«υεπῖέ λοπο. Ἓθο πια]ε ἴαπιθι Ῥτο αροᾶοκί Ἰαῦετί Ροβνιπί 
Ίαπα ία: ἕλκετο δ ἐκ κολεοῖο μέγα Ἐίφος. Οποὰ πες γἱ δα οπτοτοί. ἈΠΠαιτ ααίεπα 
Αίλοεπο α Ππποπο, ποπ {αποαπα θΊα5 Ἰηδδ, αὲ Ττὶςς 5οᾷ οοπηπααπὶ οοηδί]ος πίταφιθ 
οπῖπα ἀθα ιά δί Απ οι Αολϊνῖς ες ἐοέαπα Παάθπη. 

Ὑπάρχω. ἍΣέθεν] Σοῦ. Στυγέῃ δέ.] σεν, ἐνεθυμήθη. 19ο. Ἡ ὄγε.] περ 

Μισήση, εὐλαβηθῃ. 187. σον ἐμοὶ οὗτο. Φάσγανο.] Ἐίφο, Ἐρυσσά- 
φάσθαι.] Ἰσηγορησαί µοι, τουτέστιν µενος] Σπασάμενο, ἑλκύσας. 101. 
ἐξίσου πρὸς ἐμὲ λέγειν. 

µεναι.] Καὶ ἐξισωθῆγαι. 

ν 
Καὶ ὁμοιωθή- Τοὺς µέν.] ᾽Αντὶ τοῦ, τοὺς μὲν Ἕλληνας, 

"Αντην.] Ἐξ- ᾿Αναστήσειεν.] ᾿Αναστάτους, καὶ ἐν τα- 
εναντίας. 1985. Ὡς φάτο.] Οὕτως εἷ- ραχῇ ποαιήσειε, τοῦτ' ἔστι φυγάδας 

πε. Πηλείωνι.] Τῷ Πηλέως παιδὶ ᾿Α- καταστήσει. Εναρίξοι.] Φονεύσοι. 
χιλλεῖ. "Άχος γένετο.] Λύπη ἐγένετο. 
Ἐν δέ οἳ ητορ] Ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῖ. 
180. Στήθεσσι λασίοισιυ.] Ἐν τοῖς 
δασέσι καὶ συνετοῖς. νῦν δὲ περὶ τοῦ 

102. ᾿Ηὲ χόλω παύσειεν.] Η τὴν µα- 
; / ᾿ ον, / γίαν παύσειε. Ερητύσειέ τε θυμόν.] 

103. Ἔως ὅ.] 
Ὥρμαννε.] ᾿Ενεθυμεῖτο, δι- 

Καὶ ἐπί ασια ἒνα 
αἱ ἐπίσχη τὴν οργή». 

ϱ «4 
Έως οὗτος. 

ενοεῖτο. θυμοειδοῦς µέρους τῆς ψυχῆς φησι, ἀφ' 

οὗ λέγει στήθεσιν. ὑπὸ γὰρ τὰ στέρνα 
κεῖται ἡ καρδία, ἐν ᾗ τὸ πυρῶδες καὶ 
θερμὸν καὶ μανικὸν τῆς ψυχῆς. Διάν- 
διχα.] Διχῶς. Μερμήριξεν.] Ἐμερίμνη- 

Κατὰ φρένα.] Κατὰ τὸν νοῦ». 
Καὶ κατὰ θυμόν.] Καὶ κατὰ τὴν διά-- 
νοιαν. 104. Ἕλκετο.] Ἑλλκε. Ἐκ 
κολεοῖο.] Ἐκ τῆς ξιφοθήκης. 1905. 
Οὐρανόθεν.] Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φησι παρε- 
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ἄμφω ὁμῶς θυμῶ φιλέουσά τε, κηθοµένη τε. 

στη δ) οπιθεν, ἔωνθης δε κόμης | έλε Πηλείωνα, 

οίω ο. τῶν ὃ ἄλλων οὔτις ὁρῶτο. 

θώµ/βησε ο) ᾽Αχιλεὺς, μετὰ δὲ τράπετ’, αὐτίκα ὃ ἔγνω 

Παλλάδ᾽ Αθηναυν" δεωὼ δὲ οἱ ὅσσε φόωνθεν 

καί µιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

Τιπτ᾽ αὖτ', αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, εἰλήλουθας : 

Ἰ να ὕβριν (δη) Αγαμέμνονας ᾽Ατρείδαο : , 

ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὁ δω, 

200 

190. νι]ρ. δ’ ἐτράπετ'. 300. δέ [οι 201. Γέπεα. 

το7. Ῥππππη επεπηρ]πα ππϊηῖς η οοπδρθοίιπα ππογία Μπα νοπίθηςῖς, Ὢθο ΤΑΠΙΕΗ 
η]ςί αὐ εο, οι] Υο]]εί, οοηπδρθοίΙ: οξ. αἆ Έπ. 1. Ἐκο. ΧΤΠΙ.---οο. δεὼ δὲ οἱ ὅσσε φά- 
ἄνθεν. ἐφάνησαν. ναι πιρΗοϊίεν: οταπί αίθπΙ θἶαδ οσοι τευπ]ρ]]ος: νοὶ αποᾶ οο]ῖ5 
θἶις (ογγΙρί] δια οοπεροοθίς ασπονἰέ ἆθαπας φιιοᾷ πο, Έπ. Υ. 647. αλυλς πίσπα ᾱε- 
οογὶς 4γάεπίθδφιιε πιοίαίε οσο. «Αοοιρίο 6ΠΊπΙ: τὼ ὅσσε οἱ (Ρτο αὐτῆς, τῇ 5 ᾿Αβηνώς), 
δειὼ ἐφάανθεν (ἐφάνησαν Ῥτο ἤσαν.) «πηριπί αἰΠ τὼ ὄσσε ἐφάανβεν δεινὼ οἷν αὐτῷ τῷ 
᾽Αχιλλει. υἱδὶ διιέ ἄῑεώ οσι{ὲ {ογγἰδί[ς 65ο οΠ. Αἲ Αὔπεπε ἵπ νοτρῖς πμ]. ργούίε 
Ύππο ἴογγετο να]. Ῥοδά δαπί οο1 615 γλαυκοὶ, δυσωνπίβλεπσοι. Αρποβοῖί αίοπα ἆθατῃ, 
αι άρρο Ίαπα οἵπα α 56 νίδατης ν. αἆ Έπ. Τ. Ἐκο. ΧΤΠΠ. Ρ. 15. 

302---5, Ψετὺα ἸἨοπιπϊῖ γα οκοαπάεκοεη(ῖς οι ΠΠ]. τπτ) αὖτε οῖά απίθτη 

190. Θάμβησεν.] 
Μετὰ ὃ' ἐτρά- 

ορ ν” 
ἑώρα καὶ έβλεπε. 

Ἐφοβήθη, ἐξεπλάγη. 

πετο.] Καὶ περιεστράφη. Αὐτίκα ὃδ 

Ὑένετο η ᾿Αθηνᾶ ὃ ἐστι Ἡ φρόνησις. 
δεῖ οὰρ οὗ ον Ἴ ς εἴ γὰρ οὕτως αὐτὴν καταβαίνει. ὥς 

ο ην η α 
καὶ τῆς κόμης αὐτὸν κρατεῖ, καὶ οὐκ 

ἄλλου μέρους τοῦ σώματος, ἀλλ ἔνθα 

ἕδρυται τὸ λογικὸν τῆς ψυχῆς µέρος. εὖ- 

λόγως δὲ καὶ οἱ ̓ μυθογράφαι φασὶν, ὅτι 

ἔγκνος οὖσα η μῆτις τὴν ̓ Αθηνᾶν κατε- 
πόθη ὑἐπὸ τοῦ Διός. καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς 

αὐτοῦ τῷ ὡρισμένῳ τῆς ἀποκυήσεως Ἐχβό- 
νῳ, ἐξέθορεν ἡ Θεὸς σὺν ὅπλοι. ᾿Απολ- 

Πρὸ γὰρ ἦκε.] Προ- 
196. "Αμϕω.] 

“Ομᾶς.] "Ομοίως. «ϐΘι- 
μφ.] Τῇ φψυχῇ. Φιλέωυσα.] Φιλοῦσα. 
Κηδοµένη τε.] Καὶ φροτίζουσα. 197. 

Στῇ δέ.] ΄Ἔστη δέ. Ἐανθῆς δέ.] Καλῆς, 
πυῤῥᾶς. καὶ διὰ τούτου δέ φασιν αἰνίτ- 

πεται τὸ θερμὸὺν καὶ ὀργίλον τοῦ ἥρωος. 

οἱ γὰρ ξανθότριχοι τομῦτοι. Ἱκόμης.] 
της τριχώσεως. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ 

κόσμον εἶναι τοῦ σώματο. ΈΕλε.] Ἔ- 
λαβεν. 108. Οἵῳ φαινοµένη.] Μόνῳ 
αὐτῷ φαιοµένη, καὶ ὁρωμένη. μόνος γὰρ 

αὐτὸς τὸν οἰκεῖον δαίμονα, καὶ τὴν ἐν 

αὐτῷ φρόνησιν ἑώρα. Ἱῶν δ' ἄλλων.] 
Τῶν δὲ λοιπῶν. Οὔτις ὁρᾶτο.] Οὐδεὶς 

ο, : - 
λόδωρος ἱστορεῖ. 
, ν ο τς 
έπεµψε γὰρ αὐτήν. 

᾽Αμϕοτέρους. 

ἔγνω.] Παραχρῆμα δὲ ἐπέγνω. 3900. 
Παλλάδα. ] Τὴν ᾿Αθηνᾶν ἐπιθετικῶς. 

ἤτοιγε ἀπὸ τοῦ πάλλειν, καὶ κραδαίνειν 

τὸ δόρυ πολεμικὴ γὰρ Ἡ Θεός ἢ ὅτι 

Πάλλαντα ἕνα τῶν γιγάντων ἀπέκτει- 
γεν. Ἰ ἀπὸ τοῦ ἀναπαλθῆναι αὐτὴν ἐν 

τῇ κεφαλῇ τοῦ Διός ἢ διὰ τὸ παλ- 
λομένην τοῦ Διονύσου 

προσκοµίσαι τῷ Δή. Δεινὼ δέ οἳ.] 
Φοβερὼ δὲ αὐτῷ" δυϊκῶς. Ὄσσε.] "Ὃμ- 

ὀφθαλμοί. Φάανθε.] ᾿ἘΕφά- 
201. Καΐ µυ.] Καὶ αὐτήν. 

Φωνήσας.] Προσειπὼν, καλέσας. "ἛἘ- 
πεα πτερόεντα. ] Λόγους ταχεῖς. λόγου 

γὰρ οὐδὲν ταχύτερον. Προσηύδα.] Ἡροσ-. 

903. Τιπτ' αἴτ.] Τί δή ποτε. 
συγκοπὴ ὁ πρόπος. ἍΑἰγιόχοιο.] Αἰγίδα 
ἔχοντος. Αἰγὶς δέ ἐστιν ὅπλον Διὸς ἦφαι- 

στότευκτο.. Ἑϊλήλουθας,) Ἑλήλυθας, 

παρεγένου. ἡ δὲ διάλεκτος ᾿Ιώνων. 3093. 

ἨἩ ἵα.] Ἡ ὅπως. Ὕβρυ.] Νῦν τὸν 
φόνον, ἢ μᾶλλον τὴν ἀλαζονείαν. 9ο. 

Αλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω.] ᾽Αλλ' ἐρῷ δή σοι. 

ν κ/ 
πην καρδίαν 

ατα, 

γησαν. 

εἶπεν. 
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ᾗς ὑπεροπλίησι τάχ᾽ ἂν ποτε θυμὸν ὀλέσση. 295 

Τον δ) αὖτε , προσέειπε θεα γλαυκώπις Αθήνη: 

ἦλθον ἐ ἐγὼ παύσουσα τεὸν μένος, αἴ κε πίθηαι. 

οὐρανοθεν" πρὸ δέ μ ἥκε θεὰ λευκώλενος Ἠρη, 

ἄμφω όμως θυμῷ φιλεουσώ τε, κηδοµενη τε. 
219 αλλ ὤγε, ληγ᾿ ἔριδος, μηδὲ ἔίφος έλκεο χειρί. 

ἀλλ’ τοι ἔπεσι μεν ὀνείδισον, ὡς ἔσετωί .. 

ὧδε γαρ εξερέω, τὰ τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται' 

καί ποτέ τοι τβὶς τόσσα παβέσσεται ὠγλααὰ δώρα 

203. ἢ ἵνα ὕβριν Είδη Ιαῦοταῖ. ν. 0099. ι]ς. ἴδῃς. 
3094. νι]ς. τετελέσθαι. 2956. Γῇς. ϱοὔ. προσεΓειπε. 
211. Εέπεσι. 

ος νεγο: 410Γ8ΠΙ (πάθπι.-- 205. τώλ ἄν ποτε θυμὸν (Ρτο υἶία αἳ «͵ρρθ) ὀλέσση Ῥτο 
ἀπολεῖται. ὀλεῖν θυμὸν, ρεγίπιογο, Ρετπιθπάαπα Ῥρτῶροτθ, υἶίαπι: Ἡοπιετῖσα Ἰοηιπᾶ! 
Τονπια: ρεγάοις. Ῥοχπο, πα κοπιεὶ Ἱποπθαπα: Ῥεγρθίπηπη οδὲ Ἠοπιθτο, ΓΓάΓΗΠΗ Ρεν 
αοτϊδέαπα «οοππά ατα οοπ]αποῦῖνί τεάᾶθγο, αρροίίο Ῥ]εαπηηιε, ἂν νο] κὲν' λαρ. τὸῦ. ἐγὼ 
δὲ κεν αὐτὸς ἕλωμαι. Ιπίρτάπα ἴ8πηΘΗ οί πιιάθ: ν.ο. Α. 262. οὐ γάρ πω ποίους ἴδον ὧνί θας, 

οὐδὲ ἴδωμαιν πες υἰάεδο. Τίαφθ ες Παπρυπίαις ν. ο. Κ. 440. εἰ μὲν γάρ κέ σε νῦν ἀπολύσο- 

μεν ἠὲ μεβῶμεν. 
πού---14. Μϊποινα α «Γπποπθ 5θ πηΐσκαπα παπί, πέ Αομ]]]ος α πιαπῖθιις Ἰπ[ετεπα]5 

αὐφίπεαίς ταΏσπος πιονθηίος ποπ αάαῖτ (ν. 54. αἲ 155.) πῖςί Ίαπο: ραγαίαπι 1ρ5ί Γογ8 
πα ίοπθπα οί καἲἰκ[ασβοποτα το Ἱπ]ατία ποοθρία. 

311. Ψἱάείας ραταπα ἀἴσπαπα ἆθα αιιοᾷ αἆ οοπν]οῖα {αασπάα Αολί]οπι Ιποϊίαίς εἴ 
πη]έα οοπηππήκοαηίατ ἀταπηπασεἷοὶ,  Πεταπα ποπ. τθραίαπί, 56 νθγκαν] ἵπ Ροδία, φπῖ 
Ἠοπαίπαπηα γαάΙοσυση πιογος τοδαἰα1ε, αιος θἐίαπα ἀῑῑς αβπσομαπί. Ἐδί δαπθ ᾳιιοᾷ Πο 
ἀἰρεγετηΙς: πο επδεπι υαρίπα πιάαίο, πο πίτα υεγῦα ἴγαπι Άχοσεάεγε δἰπῖίο. Ἰεά- 
ἀἴπιπη ου οσὲ Ῥτο 5θΠδιι Ἰδίογαπα ΠοπηίΠιπη : ὀνειδίζειν, λοιδορεῖν, Ἠοοῦ. Ῥοτρ]γτίις: 
ποπ οοπυϊοίαγὲ, λοιδορεῖν, Παῦεί, 5εά υεγθὶς πεάαγριεγε, επρτούγαπάο δεπε[οῖα εί 
ππεγίία Ῥεάογεπι εἳ διι[Γιιάσγε: Ίου Θ996 ὀνειδίζεν. Αἲ Ἀου οι τρια παπι γοσίας. 
ὡς ἔσεταί περ, ἴεππθνε, αὲ νετρα 56 οΏεγθηῦ.---213. «πηρε: παρέσσεσαί σοί ποτε καὶ 

ο, πόσσα. τοᾶεῖας ΕΠδὶ αΠφιπαπᾶο υεἱ ἴον (ππέππάστη: ο ΠΠ. Τ. 149. 5ᾳ. οδοί 
αδιίς, 

᾽Αλλὰ φέρε. ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα παρα- 
κελεύσεως, ἢ ἐπιῤῥηματικὸν µόριον. Λῆ- 
γε.] Παῦε. Ἔριδος.] Φιλονεικίας. Ελ- 

κετο.] Ἑλλκεν. 911. ᾿Αλλ ἤτοι ἔπεσιν 

Τὸ δὲ καὶ τετελέσθαι ὀίω.] Ὅπερ καὶ 
πληρωθήσεσθαι ὑπολαμβάνω. 205. 
"Ἡς ὑπεροπλείῃσι.] Ταῖς ἰδίαις ὑπερηφα-- 
νίαι. Τάχ ἄν ποτε.] Ταχέως ἄν ποτε. 
Ὀλέσσῃ.] ᾿Απολέση. 996. Τὸν δ' μέν.] Διὰ μὲν λόγων. Ονείδισο.] Ὕ- 
αὗτε.] Τῶτον δὲ πάλιν. Ἡροσέεπε.] ἍΆρισο. ὋὩς ἔσεταί περ.] Ὥσπερ καὶ 
Ἡροσεῖπεν. Γλαυκῶπις.] “Ἡ «γλαυκό- «γενήσεται.. 212. ὋὌδε γάρ.) Οὕτως 
φθαλµος, ἡ ἡ γλαυκοὺς καὶ καταπληκτι- γάρ. ᾿Εξερέω.] Ερῶ, λέξω. Τὸ δὲ καὶ 

καὺς ὦπας ἔχουσα. 39907. Ἡλθο.] τετελεσμένον ἔσται.] Ὅπερ καὶ τελει- 
Παρεγενόμην. Παύσουσα.] Καταπαύ- ωθήσεται. 213. Καΐ ποτέ τοι.] Καΐ 
σουσα. "εὸν μένος] Τὴν σὴν ὀργήν. σαι ποτέ. προαναφώνησις ὁ τρόπος. Ἔρὶς 

Αἴ κε πίθηαι.] ᾿Εὰν πεισθῇς ἐμοί. 308. τόσσα.] ἨΠολλάκις τοσαῦτα. οὗ γὰρ 

Πρὸ δέ μ’ ἦκε] Ἱροέπεμψε δέ µε. 
200. Άμφω ὁμῶς.] ᾽Αμϕοτέρους ὁμοίως. 

Φιλέουσά τε.] Φιλοῦσα. Κηδομένη τε.] 

φροντίζουσα. 31ο. ἸΑλλ ἄγε.] 
Υοι,. 1. 

τριπλάσια αὐτῷ παρεσχέθη παρὰ Ἴγα- 
µέμνονος, ἀλλὰ σὺν τῇ Βρισηϊδι πολλὰ 
ἄλλα, ὡς αὐτός φησιν ἐν τῇ «. Παρέσ- 
σεται.] Δοθήσεται. Αγλαά.] Καλά. 

Ἐ 
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ὕβριος εἵνεκα τήσδε' σὺ δ) ἴσχεο, πείθεο ὃ᾽ ἡμῖν. 

Την ο ὠπωμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς ο15 

χρὴ μεν σφωΐτερόν γε, θεα, ἔπος εἰρύσασθαι, 

καὶ μάλα περ θυμῶ κεχολωμενον' ὣς γαρ ἄμεμον. 

ὃς κε βεσῖς ἐπιπείβηται, μόλα τ᾽ ἔκλυον αὐτοῦ. 

Ἡ, καὶ επ᾽ ἀργυρέῃ κώπη σχεθε χείρα [βαρεῖαν' 

ἂν, δ) ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ἔιφος, οὐδ ὠπίθησε 230 

μύθω ᾿Αθηναίης. ἡ δ᾽ Οὕλυμπόνδε [βεβήκει 

θώμωτ' ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετω δαίμονας ὄλλους. 
Πηλείδης ο έξαυτις ἀταρτηροϊς ἐπέεσσι 

᾽Ατρείδην προσέειπε, καὶ οὐπω ληγε χόλοιο" 

Οὔοβαρες, κυνος ὄμματ' ἔχων, προθίην δ' ἐλώφοιο, 205 

3160. θεὰ Εέπος. 

905. Γομοβαρές. 

223. Εεπέεσσι. σ9ή. προσέξειπε. 

οτύ--222. Ῥ]αοθί Ιποκροοίαία ΑολμΙ]ς πιοδεταίῖο. Έπος δὲ πιοπϊζια, ιδδιοπ. αί ού 
μῦθος ν8. 56Η11. σθωἵτερον, ΥΕΔΙΤΙΙΠΑ ΑΠΙΏΕΓΙΙΤΗ. ἔκλνον, κλύουσι. 

221. µύρω. ἴ]ι επι] Ἰαῖο ταῖ αβδιιεςεαί Ιεοίου, πιοποπά5 οδί, 5οχοθηίῖες σοπογα]ῖ 
νοσαβα]ο τά Ροθίαπα, αδί οοπνοπίθης αοπίθηῖς ποῦῖο οθνία αίφια οί οἸοίοπάα. Τα 
ἔπος, μύθος, θ5ὺ Ῥτο πιομϊίο, οοπιδἰζο, 99ο οί πιαάαίο, πηἰπί, ῥγεεϊθιςς 
ἄεῶ. 

Ἰ. 1. 1βδπη 

205-246. Οναβίο οναγ]βαῖπια, δεινότητος οὔὕαπα τηείοτίσς Ῥ]επα, «οὔοτθ (ποφιθ 
ποίαβΏϊ Ῥτο]θοίς Ἠπηῖ Ἠαδί 56 δοθρύῖ, ο βγπηρο]ίσα ἀεο]αγαίοπθ εἶαδ, οποά 

214. Ὕβριος εἵνεκα τῆσδε.] Ὑπὲρ ταύ- 
της τῆς ὕβρεως. ἤ διάλεκτις ᾿]άς. Σύ δ' 

ἴσχεο.] Σὺ δὲ παύου. Πείθεο ὃ' ημῖν.] 
215. Πόδας ὠκύς.] 

Τοῖς ποσὶ ταχύς. 9216. Ἁρή.] Προση- 

κὀν ἐστι, πρέπει. Σφωϊτερο.] Ὑμέτε- 
ρον. Εἰρύσασθαι.] Φυλάξαι. 217. 

Καὶ µάλα.] Ἰαὶ πάνυ. ἘΚεχολωμένον.] 
Ὠργισμένο. Ὃς γὰρ ἄμεινον.] Οὕτω 

γὰρ βέλτιω. 918. Ὃς κεν.] Ὃς ἄν. 

Ἐπιπείθηται.] Πείθηται, ἀκούση. Μά- 

λα τ᾽ έκλνω αὐτοῦ. Λίαν ἐπακούουσιν 
αὐτοῦ. 219. ᾿Η.] Ἔφη, εἶπεν. ᾿Αρ- 
γυρέη.] ᾿Αργυρᾶ, καλῇ. Κώπῃ.] τῇ 

λαβίδι τοῦ ξίφους. Σχέθε.] ᾿Επέσχεν, 

ἐπέβαλεν. ἈΒαρεῖαν.] ᾿Ισχυρὰν, µεγά- 

λην. 39209. ΑΨ.] Πάλιν, εἰς τοὐπίσω. 

Κουλεόν.] Τὴν ξιφοθήκην. Ὠσεν.] Α- 

πεώσατο, ἐνέβαλε. Οὐδ' ἀπίθησεν.] 
Οὐδ' ἠπείθησεν, ἀλλ ἐπείσβη. 201. 

Μύθῳ.] Τῷ λόγῳ. ᾿Αθηναίης.] Τῆς Α- 
θηνᾶς. Ἡ δέ] Δὕτη δέ. Οὕλυμπόν- 

πα. 
Καὶ πείθουν ἡμῖν. 

” 
Έπεσι, λόγοις. 

δε.] Εἰς τὸν ὄλυμπον. Βεβήκει.] ᾿Απε- 

ληλύθει, ἐπορεύθη. 9323. Μετὰ δαί- 

µονας.] ᾿Επὶ τοὺς θεούς. Οὕτως δὲ δαί-- 

µονας καλεῖ τοὺς θεοὺς, ἤτοι δαήµμονας' 
ἔμπειροι γὰρ καὶ Ίδριες πάντων αὐτοί 

εἶσιν, ἢ ὅτι διαιτηταί εἶσι καὶ διοικηταὶ 

τῶν ἀνθρώπων. "Αλκμὰν ὁ λυρικός φησω, 
ὃς ἔθεν πάλοις ἔπαλλε, δαήμονάς π' ἐ- 

δάσσατο, τοὺς μερισμεὺς τὰς διαιτήσεις 

αὐτῶν. Ἡσίοδος δὲ δαίµονάς φησι τοὺς 

ἐκ τοῦ ζᾗν µεταστάντας' ὄντας δὲ ἐπὶ 

τῆς τοῦ Ἰρόνου βασιλείας τοῦ χρυσοῦ 

γένους, λέγων αὐτοὺς δαίμονας φύλακας 

θνητῶν ἀνθρώπων. 32393. ᾿Βξαῦτις.] 
Ἔκ δευτέρου, εὐθέως, παραντά. ᾿Λταρ- 

τηροῖς.] ᾿Ατηροῖς, χαλεπᾶῖς. Ἐπεέεσσυ.] 

594. Λήγε.] ᾿Ἐπαύ- 

ετο. Χόλοιο.] Της ὀργῆς. 335. Οἶνο- 

βαρές.] Οἴνῳ βεβαρηµένε, µέθυσε. Κυ- 

νὸς ὄμματ) ἔχων.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἀναιδέ- 
στατε ὡς κύων. Ἰραδίην δ' ἐλάφοιο.] 

Τὴν δὲ καρδίαν ἐλάφου. τοῦτ ἐστι, 
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οὖτε ποτ ἐς πόλεμο ἆμα λαὼ θωρηχβηναι, 

οὔτε λόχονδ ἰέναι σὺν ἀριστηεσση, ᾿Αχαιων 

τετληκας θυμῷ' τόδε το κὴρ εἴδεται εἰ «είναι. 

ἡ πολὺ λώϊόν ἐστι, κατὰ στράτον εὐρὺν ̓ Αχαιῶν 

Θωρ ὠποωιρέίσθαι, ἔστις σεθεν ἀντίον εἴπη. 

θηµοβόρος βασιλεὺς, ἐ επεὶ οὐτιδανοῖσι ἀνάσσεις' 

ἠ γρ ἂν, Ατρείδη, νυ νον ὕστατα λωβήσαιο. 

αλλ’ ἐκ τοι ερέω, κοὶ επὶ μεγαν ὅρκον ὀμουμαι 

νουὶ μα τόδε σκηπτρον, τὸ μεν οὔποτε φύλλα καὶ ὄζους 

ω 2 ο 

339. Εείδεται. 39. ἀντίω Εείπῃ ν. Ο055. νιι]σ. εἴποι. 
231. οὐτιδανοῖσι Γανάσσεις. 

πυπραπα Βαζαγαπα δη. Ἠχρτοῦταδίοπες ρτορθηέ πηανία εἰ ανανίάσες ΙπΠογθ- 
Ῥαπίοπο» Αολίνοσπα ραϊεηίος Ἰη]ησίας. ΓεγοπΏ πας απ ανν. 293: ἀεπιπθίαΙο. οἷα- 
ἁἵππα ἃ Ἐτο]απῖς ποορίοπάαγαπα, τηϊπϊς αὐ]θοιῖς, 5ο πα απ αι ῆαπι 655ε Ἰατάγάπη : 
α1ρρθ ος σπα οορΙς φας Ἱπίγα οπδίτα δια οοπΏπθτο 58, οοπςΕ έπη αριιὰ ε 

Ἠαῦθας. 
335. Ἐκ απϊ(ιΙΟ ΦΕΓΠΙΟΠΘ, δί οππα Ηρεγίαίο Ππσια» ΡηήκοΟσαπα Ἠεγουπη ἀῑσία 5απ. 

Γεοοτάσπα, ὑπεριάεηίεπι αἱ ὑπιδείίεπι νο]αίε ἀϊσθτο.---237. ἐς λόχον. (παπάοφιΙάθια 
οοπκίαη ία. απο ἵπ. 115, απ ἴπ ΠηΦία 15, Ῥες Ἱοπσιπα (επιρις 5ρε, Ἰαοραπέ, νοὶ 
πηθκπηθ οιορνσευαξς πΙ]ΕΟ πηασῖς ἱπιππίπεπίο πονἰφδίππο ἀῑδοτίπαίπε, φἱ Ἠοσιῖς /άπα 
αἀθσκθί, απὲ Ἰηκίάῖς ἀειθείς. οἱ. αρ. αἆ τδῖ. Εἰτπιαπέ Ίο θα, αμ ἆ4ς Απιογῖος 
νατρατὶς ρορα]ῖ5 πατταπίας, αἱ 5απππηαπα νἰγαῖς οἱ Γογειάἰπῖς Ἰαπάσπι ες Ιησίάίαγιαπα 
τοἱοταπίία θα ῶσιης. 
320. πολὺ λώτον, τοπὶορ ἀἴοίιπα ποοῖρθ: ππτζίο τζίτις. ---2λο. δώρα. φιιοᾷ Ῥτορτῖε 

γέρας. ππθηαδία, Ρατ οκἰπιία ρτσάς ἨἈοποίς επ1δδα. αδείσηαία. οαπρεπάα ααζεπι 
δις: ἀφαιρεῖσθαι δώρα ἀκεῖνον, ὅστις ἀντείπη σαι----231. 333. Πε πηρε ἀεβεχα ενε 
ογα[ο. ἐπεί. φποά νπ]πο, εἰ μή. πὶνὶ ἐπ ἰρπαυὶς εορῖῖ ἴπιρετατες, Ἰαπιάιάιυη ἐπιώ τπι- 
φοἰοηίῖω οδυΐατι ἵξωπα ϱδνεῖ.  αῖθί ἵη δηµοβόρος. {πι ροριίιώπ αἰεγῖς, εἰ ἵν ου (οίεγαί: 
αἱ φιίάεπι---α[οφιϊ ἡ γὰρ ἄν. 

334-344. ΠοΠβΠΙ ο5φθί τορεῖοτο ἀἱσριίαίίοπθς 5αρετ Ίαο ᾖισῖς ᾖπταπαϊ Εοσηπ]α, 

δειλὲ ὡς ἔλαφος. ἈἘραδίην.] ἹΚαρδίαν. στρατόπεδο. Εὐρύν.] Πλατὺν καὶ µέ- 
τὸ δὲ πάθος τῆς λέξεως, µετάθεσις. καὶ γιστο. 32390. Δόρ' ἀποαιρεῖσθαι.] Τὰ 

κραδίη δε ἐλελίχθη. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ παρ ἄλλῳ τιὶ διδόµενα δῶρα ἆφαι- 
κραδαίνεσθαι καὶ πάλλεσθαι ἀεὶ τὸ τῆς ρεῖσθαι. ὍΌστις σέθεν] "Ὅστις σοῦ. 

καρδίας σπλάγχνο. 3236. Ἅμα λαφ.] ᾿᾽Αντίο.] Εξ ἐναντία. 331. Δημοβό- 

Ἅμα τῷ ὄχλω. Θωρηχθῆναι.] Ἰαθο- ρος.] Ὁ τὰ δηµόσια κατεσθίων. Οὗτι- 
πλισθηναι. 32027. Λόχο.] Ἐνέδραν. δανοῖσιν.] Οὐδενὸς λόγου ἀξίως, ἀσθενέ- 

Ἰέναι.] Παραγενέσθαι. Σὺν ἀἄριστή- σι. ᾿Ανάσσεις] Βασιλεύς. 3932. 
εσσι.] Σὺν τοῖς ἀρίστοις ἠγεμόσι. 338. Η γὰρ ἂν ᾿Ατρεΐδη.] "Όντως γὰρ δη υἱὲ 
Τέτληκας.] Κεκαρτέρηκας, ὑπομεμένη- τοῦ ᾿Ατρέως ᾿Αγάμεμνο. Ὕστατα λω- 
κας Θυμῥ.] Τῃ ψυχῃ. Ἅὸ δέ τοι] βήσαιο.] Ὑστάτην ὧν ταύτην τὴν ὕβριν 
Δεικτικώτερον, καὶ ἀναφορικώτερο. εἰργάσω, φονευθεὶς ἐν αὐτῃ ὑπὸ πάντων, 

Κήρ.] Θάνατος. τοῦτο γάρ φησι τὸ ἐν βλαβεὶ, ὑβρισθείς. 933. Αλλ ἔκ 
πολέμῳ ἢ λόχῳ εὑρεθῆναι, ὡς θάνατος τοι ἐρέω.] Αλλ' ἐρῶ δή σοι. ᾿Ομοῦ- 
µισητὀν σοι φαίνεται. Ἐΐδεται.] Φαί- µαι.] Ὁμόσω. ἐπόμωυσθαί ἐστι, τὸ, 

νεται, δοκεῖ. 320. Ἡ πολὺ λώϊω.] ὑπισχγούμενο ὀμόσαι. ἀπομνύναι δὲ, τὸ 
Αλλ᾽ ὄντως δή σοι τοῦτο καλὺν εἶναι ἀποφάσκειν. 3234. Ναὶ μὰ τόδε σκη- 

γοµίζεται. Κατὰ στρατώ.] Κατὰ τὸ πτρων.] Ναὶ μὰ τοῦτο τὸ σκῆπτρον. πε- 

ες 5 
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φύσει, ἐπειδὴ πρώτα τομῆν εν ὄρεσσι λέλοιπεν, 

οὐδ. ἀναθηλήσει’ τερὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε 

φύλλα τε καὶ φλοιόν' νυν αὖτέ. μυ υτες ̓ Αχαιῶν 

εν παλάμης Φφορέουσι δικασπόλοι, ὅἵτε θέωιστας 

295 

236. γάρ ῥά Γε. 

οπἰάπατα Ίλια, οἷςς οπἲ απιποῖ αἲ ατΏοτθ τοῖς θἳ Ῥχο 5οϊρίοπε αάλαμΕ ππεπιονα(ίο 
πολδροπάραί, Ῥοΐθδὲ 5απθ ν]άθτὶ οπιπῖπο Πι]]α βιιΏθς5 ταβῖο α]α, Ύπαπι τί οἶπὲ Ππίθυ- 
Ῥοδίία ογπαπηθπία φθηίθη{ί, οὔΐοδα φπ]άσπα, ἀε]εσίαπέῖα {πππθη Ἱία αἲ Α ολ] ταθ- 
Τοπι πο. τεετοηᾶα θαηῖ, Π]δί Ίο: «ο Ῥεγ Ίιου δοερίγιη: ἤ ποτ ᾿Αχιλλῆος ποθὴ 
ἵξεσαι (9ο. ππῳιαπη Ῥ6γ τεπῃ αιιριιδίαπα, θεῖόν σι καὶ σίμιον ἀἱρη]ίαίῖν τορία Ιηδίρης,) 
Ίποθσκεί αἶφτιε αἰφιαπαο ἀεφάρτίιιπι πιεὶ «ο]ῖυον, ἐι ατιίεπι ἐρῖφ παπι ορεπι /2Υγε 
Φοἱογ. Δά αἰίοταπῃ Ίου βρεοίαῦ μὰ, ᾳιοὰ ἀρνητικὸν ἢ ἀποφανπικὸν 6986 οοηδίαξ. ΟΌτπι 
Ίου οοπγοπ]έ {οτε ομ. Ψεπ. Α. Ἐπίοπάπα ἴπππεη δἷς, να]άθ αΠθηα 6996 ογπαπιθηία 
Ί]α Ππργροβίία: ν]ὰοτὶ οοπίτα 1Π ς 1ρεῖς Ιπίοτ]οσῖς φαθεγθπάατη 6596 αληιῖᾶ, φπσά 
οοπαραταίιπι εἱ οοπραγαἩς οοηδΗἑαί: Ύπο εἰ Ὑπρίήαπας Ίουις Έπ. ΧΠ. σο6. 5ᾳ. 
ἀποεγο ν]ἀετί Ῥοΐεσί: Τίαφια εηι]άθταη Ἠου Ῥγβίθγαπα: «χο πο |Γζτιώ---Ίεοτ 
ππαρὶς φτιαπι τι Πίο φοϊρίο γουΐγεδοαί----ιεΐ, οι «ολίυον «ολλὶς ἀεδασγίπι ἵπυα- 
σε ἔ ἐἴιά επρίεαν, εἰ θἶις νίουν ἵπ ΡάρΏα καδίπθας, ἔπα υἱγίηίες πι 1δ ποπ 
Ῥοΐετὶς ορί(α]ατὶ οἱ οἰαάθπι αγοτίετο νο] αἰδίετε: «ιαπθιπηνίς ραπϊζοηδία Ἠούίθιτο» 
Ἰπ]ητία οοηίασία8. Ίνα ριίαπάαπα οκί ογαιοποπι ἴγα 6956 ὑιχυαΐατη. Ἠάρατηας πππς 
ἄε εἰηριι]]ς. 

234. ο αταῖ ϱεΥ δοερέγύπι απία τά ἔπι Μοτίο τεπεραξς τις οἶεπί Ἰπαν, Τί αλοῖ 
Ρεν Μαρίαπη, Ῥευ εἨδέπΙ. Ἴστω σίδηρος, ὄρκιόν σέ µοι ξίφος (Ραπΐρ. Ῥπωῃ. τόήτ.) αρ. 
Ἐηδίαίμ. Ατρυϊαπίαν α1Ι 4ς φαποίαίο φοερίγ],----ναὶ μὰ- -ὖ ποτε. Ἐτοκίπιθ αποία 
ιιηί ἴ]]α: να) μὰ τόδε σκηπτρον----τοῖς οὗ δυνήσεαι οθαισµειν. Ὄουεραί αθη: ἡ, ἑών 

ποτε---ἔλθη, σὺ τοῖς (σούτοις) οὗ πι δυνήσεαι χιθαισμεῖν.---κᾶν σὺ ἔνδοθι θυμκὸν ἀμύξης. ὃῬτο 
Ἠου ν. 243. πονα φεπἰεηῖία: σὺ ὃ᾽ ἔνδοθι θυμιὸν ἀμιύζεις.----Γατυαία αιιίσπα οταδῖο Ῥγορίες 
Ίο αβΡΟΚΗΠΗ.----235. ἐπειδὴ πρῶτα θιοᾷ Ἠ05 ἀοίπημΑ: στέπι δοπιεί. 1Πῇ. Τ. 9. πο κἳ- 
ΠΕΩΙΙΦ ππογίππη---ἔπειδὴ πρῶτα δαμµάσθη, απαπάο 5επιθ] πποτίπτας 6... Ἠεοίε Βομο]. 
ΙΠί6Υ οείετα ἐπειδὴ ἅπαξ. ποτομὸν πὸν κορμὸν» Ῥνο ἔπαπου, πάς γθβοῖδδΙτη, πµηθὲν, 
ΔΗ 6. πηοκ ο 2360.---237. νῦν αὖτέ µεν. αὐτὸ, πὸ σκΏππρο. Αομί]]ος πίτα ἆς 81ο 
5αρίοπο 6χοτδι5 εταἰί ἀἴοθγθ: πο ΟΠΙΠΙΠΟ 46 φοθρίτο ἀῑσηϊίαις κἴρτο Ἰοηασαγ. 
--23δ. οἵ σε θέµισσας πρὸς κ εἰρύαπαι. Ἰπῖειρτείαπίηχ τὰ δίκαια φυλάσσουσι πρὸς Διός. 
Ἔδμαπι ΑΡΟΙΟΠ. Ἰμεκ. εἰρύαπαι, φυλάσσουσι. Φιοᾷ ῥατάπα φαἡκ[αοῖυ. Ῥιίο 6556, νο- 
Ἰαπίαίς, απβρῖοῖς «ονίς γερπαπί, θέμιστες γα, (εραδ, Ἰιαϊσα, ἀθο]αταπί ἱαπάσπα 
αἰππρ]οϊ(θυ ὑππρεγώη : απαπζοφπἴάθπι τορίοσαπι πηηΙαπα. Ῥηρρα πα οἶἶπα ογαί 718 
ἀἴοσγο. Ἑ. σού. σκήπτρο τ’ ἠδὲ θέμισπας, οἱ αἷο, απαπάοηα]άθπα Ιπίο γετσις 5αδρεσύις 
οδί, 1. 99. πολλών λαῶν ἐσσὶ ὤναξ, καί τα Ζεὺς ἐγγυάλιξε Σκηπτρόν απ᾿ ἠδὲ θέµιστας, ἵνα 

λέλωπε.] Τὴν τμῇσιν. ὅ ἐστι, τὴν ῥίζαν /. Αν ) 3 Δ ”/ 3 
πλεύνακε τὸ μὰ ἀρνητικον, Ἴγουν ἄπη- 

.ω ΔΝ 3” /. 
αὑτοῦ τμηθὲν ἐν τῷ Όρει κατέλειψε. 

Αρτ τε 
μοτικὸν μόριο κατὰ ᾿Αττικὸν ἔθος. Ίρκει 

γὰρ εἰπεῖν, νἡ τοῦτο τὸ σκῆπτρο». Ἰστέον 

δὲ, ὅτι διὰ τοῦ σκήπτρου ὄμνυσιν αὐτὸν 
τὸν ἔφορον τῆς βασιλείας θεόν. Τὸ μὲν 

οὔ ποτε.] Ὅπερ οὐδέ ποτε αὖ. παραβολὴ 
ὁ τρόπος. Ὄξζους.] Κλάδου. 235. 

Φύσει.] ᾿Αναβλαστήσει. Διατί ὁ ̓Α- 
χιλλεὺς σκῆπτρον ἔχει; καὶ λέγομεν, ὅτι 

εἰ καὶ μὴ πάντων τῶν Ἑλλήνων ἐβα- 
σίλευε, τῶν μέν τοι Μυρμιδόνων Ίρχεν. 

Ἐπειδὴ πρῶτα.] Ἐπειδὴ ἅπαξ τὸ πρῶ- 
τον καὶ τὴν ἀρχήν. Τομὴν ἐν ὄρεσσι, 

236. Οὐδ' ἀναθηλήσει.] Οὐδ' ἄναβλα- 
στήσει. Περὶ γὰρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψε.] 
Περιελέπισε γὰρ αὐτὸ ὁ σίδηρος, ὅ ἐ- 

στι, ἔγλυψε. 3237. Φύλλα τε καὶ 

Φλοιόν.] Τά τε φύλλα καὶ τὸν φλοιόν. 

φλοὼς δέ ἐατι τὸ καλούμενο λέπος. 
Νῦν αὖτέ μιν.] Νῦν αὐτὸ πάλι. ΎΊες 

᾽Αχαιῶν.] Περιφραστικῶς οἱ Ἕλληνες. 

938. Ἐν παλάμῃς.] Ἐν ταῖς χερσί. 

Φορέουσι.] Φοροῦσι, βαστάζουσι. Δι- 

κασπόλοι.] Οἱ περὶ τὰς δίκας ἀναστρε- 
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πρὸς Διὸς εἰρύαται" ὁ δὲ τοι μέγας ἔσσεται ὄρκος" 

΄ ποτ' ̓ Άχιλληος ποθη Ίξεται υἳ. υἷας Ἄχαιων 90 

σύμπαντας" τας ὃ) οὔ τι θυνήσεαι ἀχνύμενός περ 

χραισµέν, εὖτ ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ Ἕκτορος ὠνδροφόνοιο 

θνήσκοντες πίπτωσι’ σὺ ὃ ἔνδοθι θυµον ὠμύζεις 

χωόμενος, οτ' ὥριστον Ἄχαιων οὖδεν ἔ ετισας. 

Ὡς φώτο Πηλείδης, προτὶ δὲ σκήπτρο, βάλε γαίη 245 

χρυσείοις ἦλοισι πεπαρμένο, ἔζετο ὃ) αὐτός. 

᾿Ατρείδης δ᾽ ἑτέρωθεν ε έμηνιε. τοῖσι δὲ Νέστωρ 

ἠδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς Πυλίων ὠγορητης, 

248. Γηδυεπής. 

σφίσι βουλεύῃσθα. εἰρύαται, εἴρυνται, Ῥτο αἰπωρ]οῖ ἔχουσι. ἰθηθηῖ.---241. τοῖς δ) οὔτι δυ- 
νήσεαι---ιππεπᾶα, ιἳ ἀῑχί, ΟΙΠΙ να) κὰ τόδε σκΏστρον. 

244. οὐδὲν ἔτισας, οὐκ ἔτισας, Ῥτο ἠτίμησας, ὕβρισας.----246. Ῥατῖ πιοᾶο Τε]οππασἨιις 

Ἠαφίαπα 5. παρίοποπα Ργο[ίοῖς ἵπ ἵευτατα Ο4. Β. δο. δ1. χρυσέοισι ἥλοισι 6θΗΙΙ5 οτηᾶ- 
πΙΘΠΕΟΓΙΙΠΗ ΓΓΘΗΘΗΝ Ἠπο ίαία: οἶανος 6556 Ρηία νε] Ό]]ας (Βποκείη). Ἀἱο ἵπ Ῥοεμ]ο 
Ἠ. Δ. 632. ἵπ οπρι]ο ομεῖς Αραπιθιηποπς Δ. 29. οξ. Αίλλοπ. ΧΙ. ρ. 498, Β. Ο. 

α1--254. (ἐν) τοῖσι Σὲ Νέστως---Βατριί ἈΝθνίος οἱ νετρα Εαος αἆ Ῥ]ασαπάος Αρα- 
πιθπηποηῖς ϱὲ Αλ] απίππον.. ΟταΠο οοπιπηρη Κα Εῑδείτπα ΙΠίες νείθοτες ιαν]ίαίο ϱὲ 
ἀπ]οεάίπα.  Ῥαταί εἰδῖ αποογαίεπι α 5οπῖ]ῇ ερίαίθ, οκοτηρ]ο οἱ τΘγΠὰ 11δι. 

φόµενοι βασιλεῖς καὶ νόµου. θΘέμι- 
στας.] Δικαιοσύνας. νόµου. 330. 
Πρὸς Διός.] Παρὰ τοῦ Διός. Εἱρύαται.] 

“Ῥύοται, φυλάσσουσι. τὸ δὲ ὅλον, αἷ- 
πινες τὰς δίκας, καὶ τοὺς νόμους παρα- 
λαβόντες φυλάττουσω. Ὁ δέ το.] 
Οὗτος δέ σοι. Ἔσσεται.] Γενήσεται. 

24ο. Ἡ ποτ ᾽Αχιλλῆος.] Όντως δή 

ποτε ἐμοῦ τοῦ ᾽Αχιλλέως. Ποθή.] Πό- 
θησις, ἐπιζήτησις. Ἵξεται.] Παραγε- 

νήσεται. 341. Ἐύμπωτας] 'Ομοῦ 
πάντας. Τοῖς ὃ' οὔτι.] Τούτοις δὲ οὐδέν. 

Δυνήσεαι.] Δυνήση. ᾽Αχνύμενός περ.] 
Καΐπερ λυπούμενας. 3242. Χραισμεῖ».] 
Ῥοηθεῦ. Εὖτ᾽ ἄν.] Ὁπότ' ἄν. Πολ- 

λοί.] Πλεῖστι. “Ὕφ Ἕκτορος.] Ὑπὸ 

τοῦ Ἕκτορος. ᾿Ανδροφόνοιο.] ᾿Ανδροφόνου, 

πολεμικοῦὺ. Διατί τὸν Ἕκτορα ἀνδροφό- 
νον προσηγόρευσε, καὶ οὗ χαλκοκορυστὴν, 
ἢ ἱππόδαμον: ᾖῥητέον, ὅτι ἀνδροφόνον 
αὐτὸν εἴρηκε, πρὸς κατάπληξι τῶν ᾱ- 

κουόντων. εἴωθε δὲ τηρεῖν τὰ ἐπίθετα 
εὐστόχως. καὶ ἄλλως ῥητέον ὅτι ἐν ᾧ 
τις ἐστὶ µέγας ἀεὶ καὶ εὐδοκιμῶν, ἐκ 

τούτου καὶ ἄλλους ἐπαιγεῖ. καὶ γὰρ ὁ 

᾽Αχιλλεὺς ἤδετο μὲν Διογενῆς καλού- 
µενας. οὐχ ἥττον δὲ ἐπέχαιρε καὶ τῇ 
ἀνδροφονίᾳ. κἀκ τούτου λέγει τὸν Ἕκ- 
τορα ἀνδροφόνο. 343. Θνήσκωτες.] 
᾿Αποθνήσκωτες, πίπτοντες, νεκρά. Σὺ 

δ’ ἔνδοθι.] Σὺ δὲ ἔσωθεν. Θυμόν.] Τὴν 
ψυχήν. ᾿᾽Αμίξεις.] Σπαράξεις, πληγήση. 

244. Χωόμενος] Λυπούμενος, ὀργιζό- 
µενος. Οὐδὲν ἔτισας.] Κατ οὐδὲν ἐτίμη- 
σας. 39245. Ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε 
γαίῃ.] Προσέβαλε δὲ καὶ προσέῤῥιψε τῇ 
γῇ τὸ σκπτρον διὰ τὴν ὀργήν. ἡ διά- 
λεκτος Δωριέων. 240. Χρυσείοις ἥλοισι 

πεπαρμένω.] ὙΧρυσοῦς ἥλους ἔχον, καὶ 

διαπεπερονηµένων αὐτῶν ἠσφαλισμένω. 
Ἔζετο.] ᾿Ἐκαθέζετο. 347. Ἑτέρωθεν.] 
Ἔκ τοῦ ἑτέρου µέρους, ἐξεναντίας. Ἓ- 

μήνιε.] ὨὩργίζετο. 3489. "Ἡδυεπής.] 
Ο ἡδὺς ἐν τῷ λέγειν. ᾿Ανόρουσεν. ] ̓Ανώρ- 
μησεν, ἀνέστη. πῶς οὖν τὸ ἀνόρουσεν 
ἐπὶ τῷ Νέστορι ὁ Ποιητὴς τῷ ἐξώρῳ 

δη ἐχρήσατο; ἐπὶ νεῶν γὰρ εἰκὸς ἦν 
τοῦτο λέγεσθαι. καὶ ῥητέον, ὅτι τὸ προ- 
γαητικὸν τῶν ὁμοφύλων, γεανικὴν αὐτῷ 
περιτίθησι κίνησιν. οὐδὲ γὰρ γέροντα 
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ο ηλ κ ΄ ή Ζ δι δή 

του Κάι «πο πας πα γλυκιὼν ϱεεν ὠὤυοη. 

τῷ δ᾽ δη δύο μεν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων 250 

ἐφθιωθ' , οἵ οἱ πρόσθεν ὅ ο τρώφεν ἦδε Ὑένοντο 

εν Πύλω ἠγαθεη, μετα δε τριτάτοίσι ὄνασσεν. 

ος σφω εὔφρονεων ὠγορήσατο καὶ μετεεπεν' 

ὪὪ πόποι, ή μέγα πένθος Ἀχαίδα γαῖαν ἱκάνει. 

ἦ κεν γηθήσαι Πρίαμος, Πριώμοι τε παϊδες, 2.0 
ὤλλοι τε Τρώες µέγα κεν κεχαροίωτο θυμῶ, 

501. οἵ δοι, Ὑμ]σ. ἠδ ἐγένοντο. 

953. µετέξειπε. 

25Ο. τῷ ὃ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ---ἐφθίατο. 

252. τριτάτοισι Γάνασσε. 

ἔφβιντο. παρΏλθον. ἀπα εἶαρδα εταπί οίαίες, 
Ἱ. Ἠοπαῖπθς, αἱ αδοαπη 1]ς νΙχεναί, ]απα ο ππθθ1ο ςαρ]αδῖ εταπῖ, Ἱα τας ἐογύίαπη ορίαίοπα 
αρεγεί. απ θα ιο Ἱπίτα 262. 5η. ππεπιογαπίας, 49 τοις Ππίο Πμαριίας ος Ορηίαιι- 
105 ϱθ8ῖ5, Ιποϊάθγαπέ ἵπ ἘΠεεαί εί Βιτθ]οϊ εοίαίοτη, φ1ρρο ααῖ αἱ Ῥάρπα Ιπίθγβαίςκε 
πατταπέανς 1 απίθιη ππαπη νοὶ αἰογαπ οραίοπα Ῥο]]ατα το]απάπα απίθορβκογαν ὔ. 8 

αἰιοπάοτῖς, {αοἳ]6 Ίο ο ροθίς νετ] εἰιοῖα». 
254. ἸΝονίοτῖς οναο Ῥτουαίας: Ῥεϊπαρίο α- πιονεπαῖς αΠοσίθις πκεταἶοπῖ5 οἱ 

Ἱπσπαβίοπίς τεῖρ. 

΄ / 3/. ΄ 

κυβερνήτην µέμψοιτο ἄν τις, κινδυγεύ- 

ντος σκάφους ὑπὲρ τὸ δέον κινούµενον. 
Ν « / ε/ ”/ ων, ο η 

καὶ ἄλλως ῥητεον, ὃτι εἴωθεν ἀεὶ ἡ τῆς 

τιμῆς προσθήκη μὴ µόνον τοὺς νέους, 
Ε) Ν ΔΝ Ν / τν Δ 
ἀλλὰ καὶ τοὺς γέροντας µεταπείθειν πρὸς 

τὸ καὶ παρὰ δύναμιν ἐγχειρεῖν τι ποιεῖν, 
μᾶλλον δὲ τὸν Νέστορα ἐν τῷ δηµηγο- 

.ω / . . Ν 39. / 
ρεῖν διαφέροντα τῶν λοιπῶν, καὶ εἰδότα 

μὴ ἀπαμεσκομένους τοὺς Ἓλληνας πρὸς 

τὰ λεγόμενα. Λιγύς.] “Ηδὺς, ἐν τῷ 

λέγειν ὀξύς. Πυλίων.] Τῶν τὴν Πύλον 
, ” ν 3 ” . 

κατοικούντων. εστι δὲ ὄνομα ἔθνους. ᾿Α- 
/ ” να) 

γορητής.] Δημηγδρς. 2490. Τοῦ 

ἀπὸ γλώσσης.] Οὗτινος καὶ ἀπὸ 

ν 
και 

της 
7 ε ον τ αν ενή 

γλώσσης. η γλὠσσα σηµαίνει γ. αὐτὸ 

γε τὸ σῶμα, καὶ τὴν διάλεκτον, καὶ τὸ 

ἀπεξενωμένον τῆς λέξεως. Γλυκίων.] 
/ / 

Ἠδίων, γλυκεῖα. “Ῥέε.] "Εβρει, ἐφέ- 
Δ ΔΝ .ω 3 .ω ε/ 3 ή 

ῥετο. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν, ῥέεν, ἐμφαίνει 
7 

τὸ ῥητορικὸν τοῦ Νέστορος. ἍΑἰδή.] Φω- 
΄ ϱω. Ὦν 3 4. ΔΝ Ν 

νή. 95ο. Τῷ δ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ 
4 

µερόπων ἀνθρώπων.] "Ἡρακλέους ἐς Πύ- 
/ / ω 

λον στρατεύσαντος ἔτι νέου ὄντος τοῦ 

Νέστορος καὶ ἀποκτείαντος τοὺς πρεσ- 
/ 

βυτέρους µίαν Όντας γενεάν. 
ω / « / ”/. ” Ν 

τῆς µέσης Πλικίας, ἄλλη» Όντας γεγεᾶν, 

ΑΝ κ 
καὶ τοὺς 

Ὃς σφυ.] ὋΟς ἐν αὐτῶς. 

6α1βδα. Ῥοθίος πα αποοπίαίο Ἰοᾳαθη(ῖςς ἰαπάσπι οοι]ίαίο οί 

ἧς καὶ ὁ Νέστωρ μόνος περισωθεὶς τῆς 

τρίτης γενεᾶς ἐβασίλευε, τῆς περὶ τοὺς 

παῖδας. ἱστέον ὅτι οἱ παλαιοὶ τὰς Ύε- 

γεὰς ἐψήφιζω τριάκοντα. 

Μερόπων.] Μεμερισµένην τὴν φωνὴν ἐ- 
χόντων. ὣς πρὸς σύγκρισι τῶν ἄλλων 

ζώων. ὃ ἐστι, µεριζοένην εἰς συλλαβὰς, 

καὶ ἔναρθρον ἐχώπων τὴν ὅπα. τοῦτ᾽ 
ἔστι, τὴν φωνή. 3951. Ἐφθίατο.] 
Ἐφθαρμέναι ἦσαν. Οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα 
τράφεν ἠδ ἐγένοντο.] Τουτέστι», οὗ πρὸ 

τούτου γενόμενοι, καὶ οἳ ἅμα αὐτῷ τρα- 
φέντες. Ἠδ' 

950. 

9 ατα) 
εως ἐτῶν 

ἐγένοντο. Ἰκαὶ ἐγένοντο. 

Ἠγαθέῃ.] Πάνυ θείᾳ. 9254. 
Εὖ φρονέων.] 

Καλῶς φρονῶν. ᾿Αγορήσατο.] Ἐδημη- 
όρησε. Καὶ µετέεπε.] Καὶ εἶπεν. 
ο54. Ὢ πόποι.] Φεὺῦ παπαί. ἔστι δὲ 
σχετλιαστικὺν ἐπίῤῥημα, 

δηλωτικόν. Ἡ μέγα πένθος.] "Όντως 

µεγάλη λύπη. ᾿Αχαΐδα γαῖαν.] Τὴν 
Ἑλληνικὴν γῆν, τοὺς Ἕλληνας, ἔστι δὲ 

255. Η κεν γη- 

θήσαι.] Όντως ἂν χαρείη. Ἡριάμοιο τε 
παῖδες.] Καὶ οἳ τοῦ Πριάμου παῖδες, 
ἅμα τοῖς λοιποῖς Τρωσί. 256. Μέγα 

ὅ ἐστι λύπης 

µετωνυµία ὁ τρόπος. 



118. 1. ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΑ. 257---26ς5. 380 

᾿ 2. / / / 1 καν 
ον πως τάδε παντα πυθοίατο ο 

οἳ περὶ μεν (Θουλὴν Δαναών, περι εστε μάχεσθαι. 

ὤλλα πιβεσθ" ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐστον ἐμεῖο. 

Ίδη γάρ ποτ ἐγὼ καὶ ἀρείοση, πέπερ ὑμν, 26ο 

ὠνδράσιν ὠμίλησα, καὶ οὐποτέ ́μ ὅἵγ ἀθεριζον. 
οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας, οὖδε ἴδωμαι, 

οἷον Πειριθοόν τε, Δρύαντά τε, ποιμένα λαῶν, 
Κανέα τ’, Ἐζαδιόν τε καὶ ὠντίθεον Πολύφημον, 

΄ .” /΄ » α) / 

Θησέα τ᾽ Αἰγείδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισι. 

958. βουλὴν, οἰϊπι βουλῃ. 
ο65. ἐπιείκελον. 

26ς 

32602. τοίους Είδον----οὐδὲ Είδωµιαι. 

Ῥτιάεηίία ουηβΙΠοτιπῃ.----258. οἵ περίεστε Δαναῶν (κατὰ) βουλὴν καὶ κατὰ µάχην.--- 
264. Βιπὲ Πμαρίηα, φπἳ σαπα Οεπίαιασῖς ραρπατυπί, πποπίοπι Τηεκδα]ία, Ῥε]οι, ἵπι- 

κεν.] Μεγάλως ἄν. Κεχαροίατο.] Χα- 
ρεεν. 957. Εὶ σφῶν.] Εὶ ὑμῶν. 
Τάδε πάντα.] Ταῦτα πάντα. Ἰνθοί- 
ατο.] Μάθοιεν. Μαρναμένοῖν.] Μαχο- 
μέν. 2589. Οἳ περὶ μὲν βουλῃ Δα- 
ναῶν.] ᾿Αντὶ τοῦ. οἵτινες διαφέρετε τῶν 

Ἑλλήνων καὶ ἐν τῷ βευλεύεσθαι. Περὶ 
ὃ ἐστὲ µάχεσθαι.] Περισσῶς δὲ καὶ 
ὑπερβαλόντως ἐστὲ καὶ ὑπερέχετε ἐν 

τῷ πολεμεῖ. 350. ᾽Αλλὰ πίθεσθε.] 
᾽Αλλὰ πείσθητε. ΄Αμϕω δέ.] ᾽Αμϕότε- 
ροι δέ. Νεωτέρω.] ἨΝεώτεροι, δυϊκῶς. 
Ἐστόν.] Ἐστὲ, ὑπάρχετε. ᾿Εμῶο.] Ἔ- 
μοῦ. 36ο. ᾿Αρείώσι.] Βελτίοσι, κρείτ- 

τοσιν. ᾿Ηέπερ ἡμῖν.] ὪΗ ὑμῖν. ο6ι. 
Ὡμίλησα.] Συνανεστράφην. Καὶ οὔ 

ποτέ µοι.] Καὶ οὐδέ ποτέ µοι. ᾿Αθέρι- 
ζο.] ᾿Ἠπείθου, ἀπεδοκίμαζω. 3962. 
Οὐ γάρ πω.] Οὐδέποτε γάρ. ὮΤσΐους.] 
Τοιούτους. δω.) 'Ἐθεασάμην. ᾿Ανέ- 

” 2) - 
ῥας.] Άνδρας. Οὐδὲ ἴδωμαι.] Οὐδε ἰδεῖν 

δυνήσομαι. 263. Οἶον.] Ὁποῖον. Πειρί- μα 
”! 

θοον.] Πειρίθουν. ὄνομα κύριο. Ἠειρίθους 
εν /, / Δ 5 . - ” / 

ὁ Ἰξίονος, γένει μὲν ἦν ᾿Αθηναῖος, ᾠκείωτο 
Ν -- ΄ να /΄ Αλ υ. / 

δὲ τοῖς Κενταύροις. πρὸς γάμµον δὲ ἀγό- 
µενος “Ἱπποδάμειαν τὴν Βουτάδα, τοὺς 
Κενταύρους συνεκάλεσεν εἰς εὐωχίαν. οἵ- 

τινες οἰνωθέντες, ἐπεχείρουν ὑβρίζειν ὅσαι 

τῶν Ἑλληνίδων παρῆσαν γυναικῶν. ὅθεν 
οἳ Λαπίθαι συστάδην µαχεσάµενοι, ὃι- 

” .. 

ώκουσιν αὐτοὺς εἰς Μάλεον Όρος τῆς Πε- 

λοπογνήσου. ὁ δὲ Πειρίθους ὠνομάσθη 
οὕτως ἀπὸ τοῦ περιθεῖν ἵππῳ ὁμοιωθέντα 

Ν νο 3 .ν / ” ο 3” 

τὸν Δία ἐν τῷ μέγνυσθαι τῇ μητρὶ αὐ- 
. ; 

τοῦ. Δρύαντά τε.] Καὶ τὸν Δρύαντα. 
.. ω ”/ 

Ποιμένα λαῶν.] Βασιλέα ὄχλων. 964. 

Κανέα τε.] Καὶ τὸν Κανέα. ὁ δὲ Και- 

γεὺς ᾿Ελάτου μὲν ππαῖς, Λαπίθων δὲ βα- 

σιλεὺς, πρότερω ἦν παρθένος εὐπρεπής. 
µιγέντος δὲ αὐτῃ Ποσειδῶνας, αἴτησα- 

µένη μεταβαλεῖν εἰς ἄνδρα Ἡ νεᾶνις, ἄ- 

τρωτος γίγνεται, γενναιότατος τῶν καθ' 
ον ρα ρ μ' ο «ών , ε 

αὑτὸν ὑπάρξας' καὶ δή ποτε πήξας ᾱ- 
/ 3 .. / ο. 3 μ 

κόντιον ἐν τῷ µεσαιτάτῳ τῆς ἀγορᾶς, 
.- -- / . 

θεοῖς τοῦτο προσέταξεν ἀριθμεῖν. δὲ ἣν 
αἰτίαν ἀγανακτήσας ὃὁ Ἰεὺς, τιμωρίαν 

τῆς ἀσεβείας παρ αὐτοῦ εἰσεπράξατο. 

µαχόμενον γὰρ αὐτὸν τοῖς Κενταύροις 
καὶ 

; ο ΑΤΨΗΕ ; 
βάλλοντες γὰρ αὐτὸν οἱ προειρηµένοι δρυ- 

α/ .. 

σί τε καὶ ρεισαν εἰς γῆν. 

µέμνηται δὲ αὐτοῦ καὶ ᾿Απολλώνιος ἐν 

τοῖς ᾿Αργοναντικοῖς λέγων οὕτως" 
ο ῶν , Ξ , ο σς 

γὰρ τὸν πρόσθεν ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ Ἐεν- 
/ 3. 2 α / τ μα] 

ταύροισιν ὀλέσθαι, ὅτε σφέας οἷος ἄπ' 
. ε, 

ἄλλων Ἠλασ᾽ ἀριστήων' οἳ δ ἔκπαλι 
ο οὔ- οφ, τα τὸ , 
ὀρμηθέντες, Οὔτε µιν ἀγκλῖναι προτέρω 

σθένον, οὔτε δαΐξδαι Αλλ' ἄῤῥηκτος, 
Εά 3 / ’ / 
ἄκαμπτος ἐδύσσατο νειόθι γαίΐης, Θεινό- 

µενος στιβαρῆσι καταΐγδην ἐλάτῃσι». 

3! ” « / ε) /. 

ἄτρωτον Όντα ὑποχείρον ἐποίησε. 

ἐλάταις, 

/ 

Κασέα 
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κάρτιστοι ὃν κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ὠνδρῶν. 

καρτιστοι μεν ἔσαν, καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο 

Φηρσὺν ὀρεσκῴοισι, καὶ ἐκπώγλως ἀπόλεσσαν. 

καὶ μεν τοῖσι ἐγὼ µεθομίλεο ε εκ Πύλου ελθὼν 

τηλόθεν εξ ̓Απίης γαΐην' καλέσαντο γαρ αὐτοί' 27ο 

καὶ µαχόμην κατ ἔμ αὐτὸν ἐγώ. κείνοισι ὃ ἂν οὔτις 

07ο. αἱ. ἀπίης. ν. 0095. 

οοἰεπάδι5: ου]α5 Ραρπα: γείις Εέ Γαπηα οατπηπῖρας οο]ευταία.---265. «Ίρες, ΡΤο θηρες 
ᾱς Οοπίαιυσῖς, ουνίαπας Ἠοπιίπος {6γος απΠίΙ411Ο πΠΟΥΘ ἀθο]αγαΠβ ΠΟΠΊΘΗ.----ὀρεσκῶσι, η]. 
ἵη πιοπΏΡιι5, 1. 6. ]νί5, απί ἵπ οπνογηῖς δὐ βρεουῦας Παλίίαραπς Οσπίαασίς Ἠαοίεπιδ- 
απς εταηί Ἐτομ]οδγία, πέ α Ῥατρανί, Ἡοτίζα, Άταῦες, 4ΞΩορες, κίω, κῶν κείω, κόω, 
ασίω. στο, λαδίίο.----καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν 80. αὐποὺς, δίτασεια Ιπίετ 609 εἀϊάαγιαπέ 

Τιαρίθι Ἡογτθπάο ποτ, Ἱογγοπάαπη.  ΘΩπο οῆαπι οβεοίαπα οδί, 6 Ῥο]ο το]σίο αά 
οσοϊάθηία]]ς Τ]εδκα]α ἤπος 58 τοορεγεηί Οεπίαιτὶ : πηένα Β. Π43. 504. 

ν5. 260. Σα) μὲν ποῖσιν ἐγὼ μεθ) ὀμίλεον. ὁμίλε ον μετ’ αὐτοῖς. ΙΠἳ6Γ ΠΙΑΡΠΟΡ 1105. τος, 

Ῥιτίέποιτη θί τοΠφιιος, ἵπ. θογτη. οοπηπαΙΗ ο, Θ60 ρΡαρπαν{ οτι Ορπίαυγίςς Νάπα ὁμι- 
λεῦν Ρ{Ο µώχεσθαι 5016ΠΏς πΠοδίτο Ῥοεία». ΤΠΕ. Λ. 602. Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσι ὀμίλει, 

μέρμερα ῥέζων. 

2γο. ἐξ ᾿Απίης 46 ῬδΙοροππθκο, ποπηϊπο αὐ ΑΡί Ῥμοτοπαί ΒΠο ἁποίο, οοππά πα 
α1ος αἳ Αγί ΑΑοίια]αῖ {. Οοπνοπίέ Πίο 19018) Ῥτορίος ἐκ Πύλου, εἳ Τ. 49. 4θ ον 
αὐαποία Παοθάσπιοπθ. αλ νο]απέ 6996 ἀπίην γην, Ἰοπρβίπηιιαπα: ία 30Πο]. Ψεπ. Α. 
οἱ ΑΡοῄοπ. Ἰμοκ. τενριοϊεηίες Ίοσα Ο4. Ἡ. 25. Π. 18. ΠΟΤΠΘΗ απζη παπα Ρορῖοιπι 8586 
οοηρίαΐ : Εεορταρβίοιπι ΠΟΠΊΕΏ ἨΝΠΩΕΠΙ ΠΡ] ζ.----21. καὶ μαχόμην κατ’ ἐμ' αὐτὸν, 
Βο]ο]. κατ᾽ ἐμαυτοῦ δύναμιν Ῥτο νΙτῖ]. ααοά θ5ςεῦ κατ᾽ ἐμὲ, ΠΟΠ κατ ἐμαυτόν. Έτα- 
κἰιί ἀϊοθτε: 6556, ποἨ ἵπ (πτθα Ῥαρπανθ, 564 5ΕΟΥΡΗΠΙ Ῥτο 56, ΡΓΟ 5πα Ρατίο. Επηᾶ- 
{ασ Ἠου ος Β. 366. κατὰ σφίας γὰρ µα έσονται. ΤΟΠ π ἴατρας ποἀ ΦΥο δε φΐσφιε, φας» 
Ίππα ΟἸατ]κε εκ ΥπρΊ]ίο π. Ψ. 5οο. Ιαιάαν]έ. ΑΔά πποποτηαοΙαπα νοτνα ἰταλῖ ΠΟΠ. 
Ροβευηΐς Π8ΠΗ βἷο αὐτὸς εδδοεί, π. ο. μόνος, ΠΟΠ καθ αὑτόν.----κείνοισι ὃ ἂν οὔτις----μα χέοιτο. 

Ὦοε κείνισι ἁαλιίατϊ Ῥοΐθεί, 5ροοίοίπα αά Οεπίαπτος, ἆθ ᾳποσατη οοτροσίρα5 ναδῖς, ταί- 
Ῥοίε Ἠοπιίπιπα ΓεγοσΙση, ἕαπια ογαί α πια]οτίρας αοοθρία: απ αἆ Ἰθγοςς, ΙΠίΕΓ 41105 
Ἰεκίοτ Ῥαμπαγοταί: αἴηπα Ίου Ῥγοβίοτος παπα ΠΠ 5πρ. 266. κάρτιστοι δη κεῖνοι. ΊΊΙΠΟ 
Άίθπη µαλἔοιτο Ε5ί 46 οοπίεη{ῖοπθ, απ 15 αἰέον ρατ 6556 υπ]έ, 56 εοηϊματαίς ἔξισω- 
βείη τὰ εἰς µάχην, πῖ Ῥεπο Ειδίαίμ. 

Ἐξάδιόν τε.] Καὶ τὸν Ἐξάδιο. ᾿Αν- 

τίθεον.] ᾿Ἴσόθεν. 9266. Κάρτιστοι.] 

Ἰσχυρότατοι, γενναῖοι. Κεῖνοι.] ᾿Ἐκεῖ- 

5 /. 
ταύρων γένος. μετὰ δὲ θάνατον ἔλαβε 
δίκας παρ αὐτοῦ ὁ Τεὺς, ποιήσας αὐτὸν 

ἐν τοῖς καταχθοίοις στρέφεσθαι μετὰ 

νοι. ᾿Ἐπιχθωίων.] Ἐπιγείων. Τράφεν.] µπολλῆς βίας ἐπὶ τροχοῦ σιδηρΏῦ. ᾿Ο- 

Ἐτράφησαν. ϱ67. Ἔσαν.] Ἠσαν, ἑ- ρεσκῴοισι. ] Τοῖς ἐν ὄρεσι διαιτωµένοις. 

πῆρχο. 3968. Φηρσί.] Θηρσὶ, θηρίοις. ᾿Εκπάγλως.] ᾿ἘΕκπληκτικῶς ὅ ἐστι, 
λέγει δὲ τοῖς Κενταύροι. ᾿ξίων ὁ Φλε- κατὰ κράτος αὐτοὺς ἐξαπώλεσαν. 26090. 

΄ ο) / Ν .. / ΄ 
γύου παῖς, Δίαν την Δηϊοέως γήµας, 

η /. 

ἐλθόντα τὸν κηδεστὴν ἐπὶ τὰ Ἓθνα, δόλῳ 

καταπρήσας, μανεὶς, καὶ ὑπὸ θεῶν κα- 
ια, 

θαρθεὶς τὸν φόνον Μρας ὕστερον ἠράσθη. 

Ζεὺς δὲ βουλόμενος αὐτὸν δοκιµάσαι ἐν 
-.ω 3 ων ω.. /. 3 

τῷ Όντι, τολμᾷ τοιοῦτον τι, γεφελην ᾱ- 
/ «{ / Σον ε Δ 

πεικάσας ρα, παρέκλινεν αὐτῷ. ὁ δὲ 
Ν .. /. ε Ν ω ϱϐ ”/! 

μιγεὶς τῇ νεφέλῃ ὡσαννεὶ τῇ Ηρᾳ, έσχε 
π Ν -- - 

παῖδα Ἐένταυρο. ἀφ οὗ τὸ τῶν Κεν- 

Καὶ μὲν τοῖσι ἐγώ.] Καὶ τούτοις μὲν 
Μεθοµί- 

λεον.] Συνανεστρεφόµην, συνεµαχόμην. 
27ο. Τηλόθεν.] Πόῤῥωθεν, µακρόθεν ὢν 

Ἐξ ᾽Απίης γαίης.] Ἐκ 

τῆς ἀλλοδαπῆς, καὶ μακρὰν ἀπεχούσης 

γῆς. 971. Καὶ µαχόμην.] Καὶ ἐπολέ- 
µουγ. Κατ ἐμαυτόν.] Κατὰ τὴν ἐμαυ- 

Κείνοισι ὃ᾽ 

ἐγὼ τοῖς περὶ τὸν Πειρίθουν. 

ἀπὸ τῆς Πύλου. 

ο ΄ Ἀ ” τοῦ δύναμιν». ἂν οὔτις.] 



πἹΒι ας ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 272---.8ο. 41 

τῶν, οἳ νυν [βροτοί εἶσιν ἐπιχθόνιοι, µαχέοιτο. 
καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν, πείθοντό τε μύθῳ. 

ἄλλα πιβεσθε καὶ ὕμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ὁ ώς 

μήτε σὺ τόν, άγαθος περ εῶν, ὠπεαίρεο κούρην, αη5 

ἀλλ ἔαν ὥς οἱ πρὠτα δόσαν γέρας υἷες ᾿᾽Αχαιῶν' 

μήτε σὺ, Πηλείδη, θελ᾽ ἐριζεμεναι βασιλήϊ 

ἀντιβίην' ἐεπεὶ οὔποθ' ὁμοίης ἔμμορε τιμης 

σκηπτουχος (βασιλεὺς, ὢτε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 

εἰ δὲ σὺ καρτερὸς ἐσσὶ, θεα, δέ σε γείνατο µήτηρ, 98ο 

2734. ΟΙΙὰ ξύνιον. 276. ὥς [οι 

374. ἀλλὰ πίβεσθε καὶ ὕμμες. ἀευεῦαί 6996: Ιοἱέν εἰ Όος πιοπϊἐς πιεὶν οὐίεπιρεταίες 
Ῥτοβοιπη Ίος νοῬῖς οσἵξ. 

3760. ἀλλ᾽ ἔα νο]. αὐτὸν ἔχειν τὸ γέρας, ὧν.---α1δ. 0. φπαπάοφι]άεπι ΑβΑΠΙΕΠΙΠΟΠ 
τες θδί δΙΠΗΠΙΟΣ ἀἰρπ]ταίς πο Ῥοϊοπέῖοςς π]]ας αά πιο αας τος (απίντη Παβιξ ΠΠΠρθ- 
τίπη, τοῦ οορΏς δὲ ἀποίογίρις τοσίθιις ργα θα]. ὁμοίπε 90. τῷ ποῦ ᾿Αγαμέμνονος τιμη. 
Ῥείειταί Ἱέαφαα Αοπῑενι  οοηςΙΙο νίπα νΙ ἀερε[επαϊ, απῖα Αροπιεπιποπ Ῥοίεπίῖα ο 
ορίριις Ῥγῶνα]θί. ὧτε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν Ἱπησεπᾶα δέ {απηπατη αππρΠΠοα(Ιο νουῖ βασι- 
λεὺς, πα]]ας ας τον, ο] ἨοΠΟΝ τοσία ἀῑση[ίαιῖς ουΗρί6. Βϊο κὔδος Ιπβ. 4ο5 : αδεεαῖε 
«Τονὶ Βτίατειις κύδε γαίων, Ἀου Ἠοποτίς στα οἰαίας, σαιάθης. ο. Ο4. Τ. 161. 2. Βϊο 
Ἱαηρ]θας κΌδος ϱἳ τιμή. ας οκ νἱοίοτῖα, απιέ ο]ονῖα ρου 6σπα Ῥατία, ἴπάς οἱ α[σρ τες, 
ο φαιά ῦι5 φπῖς Ἰαιάθπι οἳ «ρ]οπάοτοπι αρθεί. ΟΩποά (απάθπα Ζεὺς κὔδος ἔδωκεν ἀἰσέις, 
νεζαςίο πιοτθ Πέ, φιιοᾷ τθµος ἐκ Διὸς, Ἡ. Θ. διὰ Διὸς, αἰησιι]ατί αΠφιιο {ανοτο, φιάἶο, 
Ῥεπεβοῖο. ον], ἀε]θο Ἰπίθγ ορίθτος ΟΠΊΠ65 65956 ἀἰσππίιτ, 6 ρτορίος ος ρδαπα Δι 
φίλοι. ιαἳ Διοπρεβεῖς, Διογενεῖς, ἃ βοποτῖς ποῦ]] (βίο, 5ἱ οκ τθσῖο 5αΠριΙπθ Ρτορπα({ θαΠ6. 
Ῥτορτίο αληιιο πιοᾶο 5 ποππΙθας Ἠθγοος απθηϊ ἀῑσα εγαπί. Ενταῦαπέ φο]]οθί Ἠο- 
ΣΠΙΠΗΠΗ 5ΘΗΔΙΙ5 Ἰπίθς ποβοπθς Ῥ]άτος οὔδοιγας, Ρ]οπάογθ τθραπα Ργορβησθηίθ ΘΟΓΙΙΠΙ 
οσπ]ος. οΕ. Οα]πιασΕ. ἴπ ον. 70. 8ᾳ.. Τίαφαε ΑσαπιΘπΙποπ ᾿ονὶ Ἱπρείπιίς οαΓς νίδις, 
αασά πια] ἷς ππροναρας, Ῥ]κονίο 5ίο Ο4. Ω. 2 ---αῇ. 

378. οὔποῦ ὁμοίπε ἔμμορε τιμης. Έμορς ἃ µόρω. µορέω. ἔλαλεν. ἔσυχεν. 

38ο. εἰ δὲ σὺ---ἀλλ᾽---Πιιοᾶ κὲ υεγο ἔπς--έαπιεπ Ἠ]ε ροίθοηῖος εδί; ορίρις {6 απίθ- 

Πρὸς ἐκείνους δὲ οὐδεὶς ἴσχυε τῶν νΏν ὄν-. ναντίας. "Ὁμοίης.] ἴσης καὶ τῆς αὐ- 

των ἀνθρώπων. 72. Τῶν.] Τωώτων. τῆς. Ἔμμορε.] Ἔλαχεν, ἔτυχεν. 2790. 
Οἷα.] Ὁποῖοι. Ἡροτοί.] "Άνθρωποι φθαρ- Σκηπτοῦχος.] Σκηπτροφόρο. Πῶς τοῦτο 
το. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐδεσμάτων. ὁ Νέστωρ εἴρηκεν; ἄρα δύναταί τις βα- 

Ἐπιχθόνιοι.] ᾿Επίγειο. χθὼν γὰρ ἡ ΥΠ. σιλεῦσαι χωρὶς τῆς τοῦ Θεοῦ βουλῆς; 

Μαχέοιτο.] Μάχοιτο. 73. Καὶ µέν καὶ ῥητέον, ὅτι καλῶς τοῦτο εἴρηκεν' οὐ 
µευ.] Καὶ μὴν ἐμοῦ. Βωλέων.] Συµμ- γὰρ ἅπαντες παρὰ τοῦ Διὸς ἔχουσι" τὸ 
βουλιῶν. (Ἐύνιον.] "Ἠκουον, ἐπείθοντο. σκήπτρο, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ταύτην. ἀλλὰ 

274. Καὶ ὕμμες.] Καὶ ὑμεῖς Αἱολὶς ἡ κἀθνοι οἱ ἀγαθοί. εὐλόγως οὖν εἶπεν ὅτι τὸ 

διάλεκτο. 3275. ᾿Αγαθός περ ἐών.] μὲν ἄρχει ἀπὸ Θεοῦ ἐστι. οὐ μέντοι 

Καΐτοι βασιλεὺς ὑπάρχων. ἨἸ ἀγαθὺὸς καὶ πᾶς ἄρχων καταθύµιος Θεῷ, οὐδὲ ὁ 

τὴν γνώµην. ἀμείων, κρείττων. Απο- ᾖµβιαζόµενας τὴν ἀρχὴν θελητὸς τῷ Θεᾷῷ, 
αἱρεο.] ᾿Αφαιρῦ. Κούρην.] Εόρη. Ἡ ὡς παραχρώµενος τῇ ἰδίᾳ ἐπιθυμίᾳ ᾱ- 
διάλεκτος ᾿Ιώνων. 276. Ἔα.] Συγχώ- πρεπῶς, τοῦ Θείου παραχωροῦντος αὐτῷ, 

Ρει. Ὡς οἳ πρῶτα.] Ὡς αὐτῷ ἐξ ἀρχῆς. καὶ ἀφροντιστοῦντος τοῦ ταιούτου. Ὥιτε 
Δόσαν.] Παρέσχω. 3277. Θέλε.] Βού- ᾖἸεύς.] Καὶ ᾧτινι ὁ Πεύς Κῦδος.] Δό- 

λου. Ἐριζέμεναι.] Ἐρίζει», Φλακεικν ξαν. Ἔδωκε.] Παρέσχε. 29Ο. Καρ- 

ἐξισοῦσθαι. 278. ᾿Αντιβίν.] Ἐξ ἐ- τερός.] Ἰσχυρό. ἸἘΕσσί.] Ὑπάρχεις. 
χοι,. 1. α 



49 1ΛΙΑΔΟΣ Α. {28(---202. Π1Β. 1. 

αλλ᾽ ὄγε φέρτερός ἐστιν» επὲὶ πλεύνεσσω ἀνόσσει. 

᾿Ατρείδη, σὺ δὲ παῦε τεὺν μένος" αὐταρ ἔγωγε 

λίσσομ., ᾽Αχιλληήί ̓ μεθέµεν Χόλον, | ὸς μέγα πασιν 

ἔρκος ̓ Αχαισισι πέλεται πολέμοιο κακσοιο. 

Τον ο) ὠπαμειβόμενος προσέφη κρείων Αγαμέμνων 

νοὶ δὴ ταυτώ γε πόντα, Ὑέρον, κῶτα μοῖραν ἔειπες' 

ἀλλ ο ὠνῆρ έθελει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, 

πάντων μεν κρατέειν εβελει, πάώντεσσι ὃ) ὠνώσσει, 

πῶσι δὲ σηµαύειν, ὤτιν οὐ πείσεσθαι δἵω. 

εἰ δὲ. μυ αἰχμητην ἔθεσαν θεοὶ αἰεν ἐόντες, 

τούνεκώ οἱ προθεουσιν ὀνείδεα µυβήσασθαι; 

Τὸν ὥρ' ὑποβλήδην ἡμείβετο δῖος Αχιλλεύς" 

ασ 

209 

986. ἔξειπες. 

201. τοὔνεκά Εοι. 
361. πλεύγεσσι Εανάσσει. 

288. πάντεσσι ὃ Εανάσσευ αϊ ν. 0058. 

οε]]ς. ΤΠΕ. 491. ἀλλὰ φθινύθεσκε---ποβέεσκ δὲ.---282. αὐτὰρ ἔγωγε, Ῥτο ἐγὼ δέ. λίσ- 
σοµαι, ὥστε σε µεθέμεν Ἰόλον ᾿Αχιλλήί. αι νετο, αἆ ΑραπιΠΙΠΟΠΕΠΙ ϱ0ΠνΘΙΒΙ5 αἲέ, 4θ- 
Ῥοπς6 Ίταπι, 6βοππθί 1ρ5ε {6 οσο, τα τοπηϊξίας ἵτατα 1π ΑοἩι]]οπι. τὸ χολοῦσθαι τῷ ᾿Α- 
χιλλει. 

αξς---201. Αραπιθπηποπ τθδροπάδί οππα πεγοτοπέῖα ἸΝοδίοτίς ϱί οτι πογα ϱΧΟΔΠ- 
ἀθκοσηίία ἴπ. Αοπ]]σιι, Ἱξεγαπα οοπηπηθπιογαπ(ο 14 φπο πιακίηθ φαροτρία τορὶς οταίς 
τοίιδα: φπος Αομῆ]ες ἱπιρεγίππα 5ΙΡΙ αγτορατθί: Ἰάφι16 ἐππῖς πιο τορθῖέ: περιεῖναι 
ἄλλων πάντων, ἅο.---280. ἅτιν οὐ πείσεσθαι οἵω. Ῥτο καθ ἅ, τι0Ίι 600 εο Φιώπι απίπιο, τί εἳ 
ἔτι ἐΙῖν (οπαπΙριις) οδίηΡΕΡΕΤΙ. ΠΟΠ να] πείβεσθαι αὐπῷ,. 

301. τοὔνεκά οἱ προβέουσιν. προτιθεῖσι, Ροιπα(θιιπύ. ἳΏ πΠΙΙΠΙΟ θέω. πάς θῆμι, τίθηµι. 
Οο]ου οταἰοπῖς βΙπα]]5 Π. Ν. 727. 8. 

902---393. Αοπί]]ος οοποθα1έ ἀθ 51ο Ίατα Πασίθπιας, αὸ ραε]]απῃ, (σπα παπα πωππια5 αἲ 
Αολνϊς αοοερέατα τοάάετε 5ο νο]]ο εἱρη]βοθίς οθίεταπα τοπαπθαξ Αραιπθιηποπϊ ΟΠΊΠΘ 
οὐβθηιΙατη, ππἰπαδηι1θ, δἱ αιῖά αἰπιὰ ες διῖς Ῥοπίς αρἀποίαπα 6596 5οησοτῖς, α.1οῖς. 

Θεὰ δέ σε.] Καὶ Θεά σε. ὅτι τῆς Θέ- 
τιδος ἦν υΏς τῆς Νηρέως θυγατρός. αὐτὴ 

δὲ ἀθάνατος. 32681. ᾽Αλλ’ ὄγε.] ᾽Αλλ’ 

οὗτος, «Φέρτερος.] Πρείσσων. Ἰλεύνεσ- 

σι.] Πλείοσιν, ὅτι πλείοες. 39852. Τεὸν 
, λ. Ν 3 / ΕΝ ”/ 

µένος.] Τὴν σὴν ὀργήν. Αὐτὰρ ἔγωγε.] 

Ἐηγὼ δέ. 39583. Λίσσομαι.] Διτανεύω, 
παρακαλῶ. Μεθέμεν.] Μεθεῖναι, συγ- 
χωρῆσαι. ἉΧόλον.] ᾿Οργήν. Ὃς µέγα.] 

284. ἝἜρκος] Περί- 
Πέλεται.] Γέγνεται, 

Ὅστις μέγα. 
ραγµα, τεῖχος. 

ἐστί. Ἠολέμοιο κακοῖο.] 'Τοῦ κακωτικοῦ 
πολέμου. 3985. Κρείω.] Μεγάλως 
κρατῶν. 3996. Κατὰ μαῖραν.] Κατὰ 
τὸ προσῆκον, κατὰ τὸ πρέπον. Ἔειπες.] 

Εἶπας, ἔλεξας. 987. ᾽Αλλ ὄγε.] ᾽Αλλ’ 

Ἐθέλει.] Βούλεται. 

Ἔμμεναι.] Εἶναι. 

ν 
οὗτος. Περὶ πάν- 

των.] Ὑπὲρ πάντας. 

τουτέστι, πάντων θέλει ὑπερέχειν. 2588. 

Κρατέειν.] Γρατεῖν, βασιλεύεν. Πάν- 

τεσσι.] Πᾶσι. 380. Σηµαίνειν.] Ἡροσ- 

“Ατῳ) οὐ πείσεσθαι.] Πρὸς 
Φ 3 ΄ 

ἃ οὗ πεισθήσεσθαι. 

τάσσειν. 
.. 3 

᾿Οἵω.] Οἶμαι, ὑπο-. 

λαμβάνω. 30ο. Εἰ δέ μω.] Εἰ δὲ 
αὐτόν. Αἰχμητήν.] Πολεμικόν. Ἔθε- 
σαν.] Ἐποίησαν. Αἰὲν ἐόντες.] Δια- 

παντὸς ὄντες, ἀθάνατοι. 201. Τοῦ- 

νεκά οἱ] Τούτου χάριν αὐτῷ. Προθέ- 
ουσι.] Ἡροτρέχουσι, συνιᾶσιω. Ονεί- 

δεα.] ᾿Ονείδη, ὕβρει. Μυθήσασθαι.] 

Εἰπεϊν. ὁ δὲ λόγος, εἰ πολεμιστής ἐστιν 

᾽Αχιλλεὺς γνώµη τῶν Θεῶν, διὰ τοῦτο 

πρεπετής ἐστιν ἐπὶ τὸ ὀνειδίζειν, καὶ 
λέγεω ἡμᾶς τοὺς βασιλεῖς : 

302. Ῥὸν δ' ἄρ.] Τοῦτον δὲ δή. Ὕπο- 
βλήδην.] Ὕποβαλων τὸν ἴδιον λόγον ᾿Α- 

κακῶς 
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ή γάρ κε δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίµην, 

εἰ δη σοι παν ἔργον ὑπείζομαι, ὃ ο ττι δω εἴπης. 

ἄλλοισι δη ταυτ) ἐπιπελλεο, μη γαρ ἔμοιγε 205 

σήμαν). οὐ γαρ ἡλμαό ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀἷω. 

ἄὤλλο δὲ τοι έρεω, σὺ ὃ ενὶ φρεσὶ βάλλεο σήσι' 

χερσὶ μεν οὗτοι ἔγωγε μαχήσομαι ένεκα κούρης 

οὔτε σοὶ, οὔτέ τῷ ἄλλῳ, επεί μ ἀφελεσθε γε δόντες. 

τῶν δ᾽ ἄλλων ὅ μοι εστὶ θοῇ παρα νήϊ μελανη, 39ο 

τῶν οὐκ ἄν Τι φίροις ἂν ἑλὼν ἀέκοντος ἐμεῖο. 

εἰ ὁ ὤγε μῶν, πείρησαι, να γνώωσι καὶ οἶδε᾽ 

3204. πᾶν Γέργο. ὅτι κε Γείπης ν. Ουςε. 

8Ο1. ἀξέκοντος. ἂν ἑλὼν, ος. ἀνελών. 
908. οὔτοι, γιι]ς. οὔτι. 

40.2. ὑποβλήδην, αἰπαρ]. Θ1πά εχαϊρίθης νετῦῖς. ὑποβάλλων λόγον.---204. ὅ στι κεν εἴπης 
αποάσαπφο ἐπιμεγαυετίδς πὶ οπιπῖ ἵπ το οῬίΘπηρετατε εἲ πἹοτεπα βοτοτθ νε]]θπῃ, (παπα 
ἴα ἰπ]αηχογίς. ὑπείζομαι, ΡΓΟ ὑπειξοίμην ἂν κατὰ πάντα.--305. ταῦτα ἨΟΠ θδί ἠσο, 5ο 
κατὰ παῦτα, οὕτως. ΠΠΟκ 206. ζω θ5ί, οοικἐἰέέιόπ ιαῦεο αριιᾷ πια. 

308. ἸΠοτα Αοπ]επα φίαίποτο Ῥιαβίπαας ρογπιοαπα Νοκίοτῖς Ποτέαία δὲ οοηςί]ο 
ατ7. δη. ααἳ ἀοσπεταῖ Αολ]]επι, τηα]ογθς 6556 ορες Ασαπιθπιποπ]ς οοπιππΠΙθιας πι γα- 
βὴ ἵπ κιπηπηῖ ἀιιοῖς Ἰοσαπη ενεο. Ἀθ {αππθπ ΡΓΟςΙΙ5 Ῥατογο νἱἀσγείις, Ἱππροίθεης Ίνα 
οκορῖς αἶῖα, οπα 5ἱ δ1ϱί ογἱρίαπίας, τηίπας ἔαστς οἱὶ 4θ Ἠῖς πθς απτεύαίασ, πθς ογαξ 
αποᾷ ππθίπθτος.  Ψ]άςς 5εηδιας Ποπηϊηϊς δαροτΏῖ οἱ ἰγαῖς ΠΟΠ απίοπι 5ΕΠδΙΙ5 σΕΠΟΓΟΒΟΣ, 
οπο5 ποδίτα ἴεπιροτα 5αρᾖΠσθτεπί, πθς ργιάθηίαπα αιέ ἀθοογὶ πα. 

8οο. τῶν δ’ ἄλλων, ἅ µοι ἐστὶ---ἀε τοἰίηπα ῥγαάα ον αοαρίεπάιτη, Ρε] Ίατο ρατίας 
ΠΟΠ το ΠΠΙΠΘτΕ οχἰηῖο ἀαία. Τϊκογίῖι θχροδίία ν. 1Πῇ. 1. 365---0. ---393. αἷμα ἐρωήσει 
επισπρεί. σταν]ίος ῬτοππαπαΡΗέ, ῥεύσεται. 

χιλλεὺς, καὶ µεσολαβήσας τὸν Άγα- τῇ, ἀντὶ τοῦ, λάβε. ἄρθρον δὲ οὕτως" 
µέμνονος, πρὶν Ἡ σιωπήσει αὐτὸς εἰπών. 

Ἡμείβετο.] Ἐξ ἁἀμοιβῆς ἀπεκρίνατο. 

303. Ἡ γάρ κεν.] Όντως γὰρ ἄν. 
Δειλός.] ᾿Ασθενής. Οὐτδιανός.] Οὐδενὸς 

λόγου ἄξις. Καλεοίμην.] Κληθείην. 

201. Βΐ δή σοι.] ᾿Εὰν δή σο. Πᾶν 
ἔργον.] Εἰς πᾶν πρᾶγμα. “Ὑπείξομαι.] 

Ὑποχωρήσω. “Ὅ ττι κεν.] Ὅπερ ἄν. 
305. Ἐπιτέλλεο.] Ἐπιτέλλον, πρόστασ- 
σε Μὴ γὰρ ἔμοιγε.] ᾿Εμοὶ γὰρ μή. 
396. Σήµαινε.] Πρόστασσε. ἐγὼ γὰρ 

οὐ νομίζω πεισθῆναί σοι. 307. Άλλο 

δέ τοι.] "Άλλο δέ σοι. ᾿Ερέω.] Ερὸ, 
λέξω. Βάλλεο.] ᾿Εμβάλλον, ἔνθου. Ση- 

σι.] Σαῖ. 3908. Μαχήσεμαι.] Μα- 

χοῦμαι. 300. Οὔτέ τῳ.] Οὔτέ τινι 
ἄλλῳ. τὸ τῷ σηµαίει πέντε ὄνομα, 

ἄρθρον, ἀντωνυμίαν, σύνδεσμον αἰτιολο-- 

γικὸν, ῥῆμα. ὄνομα μὲν οὕτως οὔτε σοὶ, 

οὔτέ τῳ ἄλλῳ. ἔστι γὰρ, τιν. ῥῆμα 
δὲ, Κύκλωψ, τῇ, πίε οἶνον' ἔστι γὰρ τὸ 

” λ βά Α ΄ ῤ Ἴτοι μὲν τάγ ὄπισθε Μαχάσι πάντα 
” ο. {9 ελ ΑΦ, λ 
ἔοικε, τῷ ᾿Ασκληπιάδη. ἀντωνυμίαν δὲ, 

ὡς ἐν τῷ, τῷ µιν ἐεισάμενος. σύνδεσμον 

αἰτιολογικὸν οὕτως, τῷ σε καὶ οὐ δύνα- 
4 Ν ὃ /” ο, / 3). 

μαι. εστι γαρ. “0, ρταν μεγτοι αρτ 

/{ - 

θρον σηµαίνει ἐνικὸν, µόνης δοτικῆς ἐστι 
.ω . Δ ο πτώσεως, καὶ περισπᾶται. δυϊκὸν δὲ, εὖ-- 

” .. 

θείας καὶ αἰτιατικῆς καὶ βαρύνεται. 
Ν ”/ /. - 

τὼ Λἴαντε. Ἐπεί μ ἀφέλεσθε.] Ἔ- 
ν ͵ 

πειδη δεδωκότες μοι αὐτὴν ἀφείλεσθε, 
Β 

καὶ ἑβρίσατε ἑαυτούς γε, οὐκ ἐμέ. 
-- ν εαν .ό 

8οο. Τῶν δ ἄλλων.] Τῶν δὲ λοιπῶν. 
ὃ ο Ξ 
Ά µοι ἐστί.] "Ατιά µοι ὑπάρχε. θΘ(ῇῃ 
νηΐ.] Παρὰ τῇ ταχυτάτη νηῖ. Μελαί- 
νη.] Βαθείᾳ, η τῇ πίσσῃ κεχρισµένη. 
891. Τῶν.] Τούτων. Οὖκ ἄν τι.] Οὐ- 

δαμῶς ἄν τι. Φέροις.] Κομίσοις, λάβοις. 

Ελών.] Δαβων, ἢ ἀφελόμενος ᾿Λέκον- 

τος.] "Άκοντος, καὶ μὴ βουλομένου. Ἔ- 

μεῖο.] Ἐμοῦ. 492. Εἰ δ ἄγε µήν.] 
Εν γε μὴν βούλει. Πείρησαι.] Πειρά- 

σα3 
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αἴψά τοι αἷμα κελαινὸν ερωήσει περὶ θουρί- 

Ὃς τώ ος ἀντι[θίοισι μαχησαμενω επέεσσι 

ἀνστητην' λυσαν δ) ὠγορήν παρα νηυσὶν Αχαιών. 9ος 

Πήλειδης μεν ἐπὶ κλισίας καὶ 1 εἴσας 

ητε σύν τε Μενοιτιώδη καὶ οἷς ἑτάροιση' 

᾿Άτρειδης δ ἄρα νΊα θοην ὤλαδε προερυσσεν, 

ἐς οἱ ερετας. ἔκρινεν ἐείκοσµ., ἐς ο ἑκατόμββην 

βησε θεω' ὠνα δὲ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον 319 

έίσεν ὤγων' ἐν ὃ ἀρχος ἔβη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς. 

οἱ μεν ἔπειτ ἀνα[βώντες ἐπεπλεον ύγρα κέλευθα. 

λαοὺς οὃ᾽ ᾿Ατρείδης ὠπολυμαινεσθαι ἄνωγεν. 

οἱ ὃ ἀπελυμαήοντο, καὶ εἰς ἅλα λύματ᾽ ἔβαλλο᾽ 

ἔρον δ) ᾽Απόλλωνι τελήέσσας ἑκωτόμ[βως 

8Ο4- Γεπέεσι Ἅἱ. µαχεσσαμένω. 
808. προΓέρυσσε. 

θα5 

307. καὶ Εοῖς. 

300. ἔκρινε Γεξείκοσι. 

8οή---317. Ῥο]αία οοποῖοπθ ΑΡΑΠΙΘΩΙΠΟΠ πα ΟἨγγκοίάθτη οαπι νἰοτηϊς Αρομι 
τηαρίαμιά]ς, εορίας απαίεπι λαδίταί, αί α Ίο Ημεγοπίας. 

31Ο. ἀνὰ δὲ, 6 Ἰπίεγ θα, νο] ὠνάγων εἶσ:. πί Ῥεμ.---313. ἀπολυμαίνεσθαι. ἀποκαβαίρε- 
σθαι, {ιδίγαγε 96, ιν τὸ ἄγος, Ρτορίου φιιοᾶ Ῥοδζῖ Πππηίδεα Γθγαΐ, α 5ο ανετίρτοπίέ: ἃ 
χθαΐα οί ου]ρα, αι. εοπέασί ογαπί, {ονΐθ εὔἴαπα α. Ῥοδίο οὗ οπάανθτΙπη οοπἑασίι, 56 Ἱ- 

βἰγατοη. 
νεπάα, οὗ ἵῃ ΑΠΙΠΕΤΗ νε] Ἱπατο αὐ]ίοθπάα: 

Ῥππί τὰ λύματα, ο το» 1Ρ505 80Γ65, Ρυτραπλεηία, αἱ . 171, Ἀπιο- 

1εῦσιιᾶ.---- 315. τ πεληέσσας ἑκατόμβας. πελείας. 

Ώιι]]ο νο Ἰαμογαπίος δἱ 116. ἅλε ἀτρύγετος, ἄκαρπος, 1Π8ΤΕ κίοτῖ]θ: ἵπ 410 πα] τρύ- 
72, Ῥτονεπίιις δές εοπίτα 7 τραφερά. 

Ἵνα γνώωσι καὶ δε. ] Ὅπως ἂν 

8099. Αἶψά τοι.] 
Ταχέως σοι. Ἰελαινόν.] Μέλαν. Ἔρω- 

ήσει περὶ δουρί.] Περιῤῥυήσεται τῷ δό- 

304. Ὡς τώγε.] Οὕτως οὗτοι. 

᾿Αντιβίοις.] ᾿Εναντίοις. 

Μαχεσσαμένω.] Μα- 

θητι. 
/ λ κ µάθωσι καὶ οὗτοι. 

ρατι. 

ὅ ἐστι στασια- 

στικοῖς λόγοις. 

χεσάμενοι. 

305. ᾿Ανστήτην.] ᾿Ανέστησαν. 
δέ.] Ἔλυσαν δέ. 

δυϊκῶς. ᾿Επέεσσι.] Δόγαις. 

Λῆσαν 

᾽Απορήν.] ᾿Εκκλησίαν, 

συνέδριο. 396. ᾿Επὶ κλισίας.] ᾿Επὶ 
ν ; ο. 5 ῃ 

τὰς σκηνάς. Εἴσας,] Ισοτοίχους. 

397. ᾿Ηϊε.] Παρεγέετο, ἐπορεύετο. 

Σύν τε Μενοιτιά»ῃ.] Σὺν τῷ Μενοιτίου 

νἱῷ Πατρόκλᾳ, καὶ τοῖς Μυρμιδόσι. κε- 

χώρικε ἑταίρων τὸν Πά- 

προκλον, κατ. ἐξοχήν. Ἑτάροισι.] Τοῖς 

φίλας. 398. "Αρα.] Δή. ἈΝπα.] 

Ναῦν, πλοον, "Άλαδε.] Ἑϊς τὴν θά- 

λασσαν. Προέρυσε.] Καθείλκυσε». 
300. ἛἜς ὃ᾽ ἐρέτας.] Εἰς αὐτὴν δὲ καὶ 

τῶν Λλοιπῶν 

"Ἔκρυεν.] Κατηρίθμησεν, 
Ἐείκοσι.] Εὔκοσι. 319. 

Ῥῇσεν.] ᾿Ἐνεβίβασε, ἐνέθηκεν. ν δέ] 

Εἰς αὐτὴν δέ. ᾿Ανὰ δὲ Ἀρυσηΐδα καλλι- 
πάρηω.] ᾿Αναγαγὼν δὲ καὶ τὴν Κκαλο- 

311. 
ον Ἑ / ν΄ τω 
Εἶσεν ἄγων.] ᾿Εκάθισε» ἄγων τῷ πα- 

/ 
κωπηλάτας. 

ἐπελέξατο. 

η ον ῃ ν ο 
προσωπον ἈΧρυσηϊδα εἰς τη» ναν). 

τρί. Ἐν δ' ἔβη.] ᾿Ανέβη δέ. ᾿Αρχός.] 

“Ἠγεμὼν, ναύαρχος. Πολύμητις.] Πο- 
λύβουλας, συνετό. 3412. Οἱ μµέν.] 
Οὗτοι μέν. ᾿Αναβάντες.] ᾿Ανελθόντες, 

ἐπιβάντες. ᾿Επέπλευν.] Ἔπλεον. “Ὑηρὰ 

κέλευθα.] Ἱὴν διὰ θαλάσσης ὁδόν. 

813. ᾿Απολυμαίεσθαι.] ᾿Αποκαθαίρε- 

σθαι. "Ανωγεν.] Ἐκέλευσε, προσέταξεν. 

814. Οἱ δέ.] Αὐτοι δέ. 

το.] ᾿Απεκαθαίροντο. Καὶ εἰς ἅλα λύματ᾽ 
᾿Απελυμαίνον- 

ἔβαλλο.] Καὶ εἰς τὴν θάλασσαν τὰ 
καθάρσια ἔβαλλο. φύσει δὲ τὸ ὕδωρ 

τῆς θαλάσσης καθαρτικόν ἐστιω. 315. 

"ρδυ]. ᾿Ἐπετέλωυν, ἐθυον. Τεληέσσας.] 
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/ 2 υ «ν ἎἊ ο ὁ αν . “ 

ααν ἠδ ακομσιαρα ϐιν ἁλὸς απρηατεαν 

κνίσση δ οὐρανον έκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῶ. 

ὧς οἱ μεν τὰ πένοντο κατὰ στρατό». οὐ ὃ' Αγαμέμνων 

ληγ᾿ ἔριδος, τὴ την πρῶτον ἐπηπείλησ ᾿Αχιλήί. 

ἀλλ ὄγε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβώτην προσέειπε, 339 

τῶ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θερώποντε" 

᾿Ἔρχεσθον κλισίην Πηληϊώδεω Ἄχιληος, 

χειρος ἐλοντ' ἄγεμεν Βρισηΐδα καλλιπάρηων 

εἰ δὲ κε , µη δώησω, ε 2 δέ κεν αὖτος ἔλωμαι, 

ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι" τό οἱ καὶ ῥήγιον ἔσται. 335 

ὋὪς εἰπὼν., προῖει, κρωτερον ὃ επὶ μῦθον ἔτελλε. 

τὼ ὃ) ἀέκοντε βώτην παρὰ ϐῖν ἁλὸς ὠτρυγέτοιο: 
Μυρμιδόνων δ) ἐπί τε κλισίας καὶ νῄας ἱκέσθην. 

317. ἵκε Εελισσομένη. 320. προσέΓειπε. 321. τώ Γοι- 
335. τό [οι. 326. ὣς Ρειπών. 3427. ἀξέκοτε. 

318-336. ΜΙΠί ΑπαπιθΙποπ ππΙδίτος Ῥαὴ]οος αἲ αάποεπάαπι Ἠτίνοίάειη, 
318. Οὐ ΣΑ. που υ6γο «{φαπιοπιποι αονΠὲ αὖ επκεφιιεπάῖο σο, φιιοά ον. ἵγαπι παἰγιαέις 
εταἰ. Ψετρα {απηθη Ιπιρθαία θΠζ. οὐ ληγε ἔριδος, καθ ἣν πρότερον ἐπηπείλησε. 

331. ἐγὼ δὲ κεν αὐτὸς ἕλωμαι, ΡΥΟ ἕλωμαι ἂν, ηιιοὰ βαζατὶ Ίοσυπι οὐτπδί, Ρτο ἀφαιρή- 
σοµαι. Οῖ Ἠδιιδ Ίαπι ποίαίιι5 ο56. απ δὲ εὲ Ἡ. Ἱ. ἵπ αροάοδί.---326. κρατερον δ' ἐπὶ μῦθον 
ἄτελλε,. Ἡ. ταῖπᾶς. αξ 51ρ. 25. οἳ 270. πηϊκῖέ εος πιϊιαοὶ 99ο ἀαίο. 

ΆσΤ----348. ΜΙςδΙ οσκοηαπές, οἰδῖ Ἱην]ᾶ, ππαπάαία.  Ἐπκοίάθπα λολί]]ος τηηῖς αἷ- 
Πεοιῖς ἀπιοῖ ᾖαῦεί.  Ἐ]αδ ἀἴκορεσις, 

Τελείας. 316. Παρὰ θῖνα.] Παρὰ τὸν οι. παρὰ τὸ ὀτρύω. Θεράποτε.] Ὕ- 
αἰγιαλὸν τῆς θαλάσσης. ᾿Ατρυγέτοιο.] Ἠπηρέται. 33202. Ἔρχεσθο.] ᾿Απέρχε- 
᾽Ακαταπονήτου, πολλῆς, ἢ ὡς ἔνιοί φασι, σθε. δυϊκῶς. Ἐλισίην.] Εἰς τὴν σκηνήν. 

τῆς ἀκάρπου. 317. Κνίσση δε.) Ἡ δὲ 334. Ἑλώτε.] Λαβόντε. ᾿Αγέμεν.] 
κγίσσα, ὃ ἐστιν ἡ ἀναθυμίασις. η δὲ "Αγεν. 324. Εἰ δέ κε] ᾿Εὰν δέ. 

λέξις τέσσαρα σηµαίνει, ὡς τῷ Πο Μὴ δώησι.] Μη παράσχῃ. δεῖ λαμβά- 
/, . μη, ΔΝ /. ΔΝ Ν δε 3 / ι. ς . /. 

φυρίῳ δοκεῖ, αὐτό τε τὸ λίπος, καὶ τὸν γνειν δύο ἐπεκτάσεις. Ἐλωμαι.] Αφέλω- 
αν Ν Ν / Ν Ν ν / . ΔΝ Ν 

ἐπίπλουν, καὶ τὸ κρέας, Καὶ την ἆνα- µαι, λάβω. 3325. Ἐλθων σὺν πλε- 

θυµίασι. "Ηκεν.] Παρεγένετο. ἛἜλισ- ῥὀνεσσι.] Τὸ δὲ σὺν πλεώεσσι, οὐ τῷ 
΄ / - .” ε. ο / ο -”. «/. ] σοµένη.] Παρειλουμένη τῷ καπνῷ. 3185. ἐλθὼν συντακτέον, ἀλλὰ τῷ ἕλωμαι. ἵν 

ιο ε τα] ϱ/ Ν τὴ ΄ ε. Ν - ο) Δ ας - 4. 

Ὡς οἱ µέν.] Οὕτως μὲν οὗτο. Τά. ᾖ, μετὰ πολλῶν καὶ ἄλλων κτημάτων 
Ταῦτα. Ἰένοντο.] ᾿Ἐνήργουν, ἔπραττον. αὐτὴν ἀφαιρήσομαι. Τό οἱ. Ὅπερ αὐ- 

Κατὰ στρατό] Κατὰ τὸ στρατύπε- τῷ. “Ῥίγιο.] Φρικωδέστερον, καὶ χαλε- 
δο. 319. Δῆγε.] ᾿Ἐπαύετο. Ἔριδος.] πώτερο. ᾿Ἔσται.] Γενήσεται. 326. 

Φιλοεικίας.. Την πρῶτο.] "Ἡντια ἩΠραῖει.] Ἡροέπεμπε. Ἱρατερώ.] Ἰ- 

πρῶτον. λείπει ἡ κατά. ᾿Ἐπηπείλησ ᾽Α- σχυρὸν, «γεναῖο. Ἔπελλε.] Ἓ- 

χιληϊ.] Τῷ ᾽Αχιλλεῖ ἠπείλησε. 3320. πέτελλεν ἔλεγεν. 397. Τὼ δέ] 

Ταλθύβιο καὶ Εὐρυβάτην.] ᾿Ονόματα Οὗτοι δέ. δυϊκῶς. ᾿Αέκοντε.] "Άκοντες, 
κύρια τῶν κυρύκων. 391. Τώ οἱ ἔσαν.] καὶ μὴ βουλόμενι. Βάτην.] Ἔβησα», 
Οἵτιες αὐτῷ σαν. ᾿Οτρηροί.] Σπουδαῖ- ἐπορεύθησαν. 325. "Ἱκέσθην.] ᾿Αϕί- 
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τὸν ὃν εὗρον παρά τε κλισίη καὶ νην μελανη 

ἥμενον' οὔδ ὥρα τώγε ἰδὼν γήθησεν ᾽Αχιλλέύς. 339 

τὼ μεν ταρβήσουτε καὶ αἰδομένω βασιληα 

στήτην, οὐδὲ τι μυ προσεφώνεον, οὐδ᾽ ἐρέοντο. 

αὐταρ ὁ ἔγνω ήσω ενὶ φρεσὶ, φώνησέν τε” 

ο Ἓλρυκες, Διος ὤγγελοι ἠδὲ καὶ ὀνδρῶν, 

ὥσσον ἐτ' οὖτι μοι ὕμμες επαίτιοι, ἀλλ’ Αγαμέμνων, 335 

ὃς σφωῖ προΐει Βρισηίθος ένεκα κούρης. 

αλλ ἄγε, Διογενες Πατρόκλεις, ἔξαγε κούρην, 

καὶ σφων δος ἅ γε τὼ δ αὐτὼ µάρτυροι ἔστων 

339. τώγε Ριδών. 333. Εῑσω. ὃ ἔγνω [οτίε ὃ γ᾿ ἔγνω. 

834. κήρυκες, Διὸς ὤγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, 410 8θη5α ἀῑσᾶ 2 ΟἸατ]κε αἲὲ: γε σεη- 
Μἴιπι φαογοδαπιοἰἰ οἱ πυϊοίαί. ΘΟιοπιοᾶο ἵαππεπ Ίου οκ νοτρῖς οβ]οῖαί, ποι αἀ]θοῖξ, 
γατία οοπαπηἠπ κο ζασ. ρταπηππα οί ἴπ. Βομο]. Εκίαίμ. Ἠσκγολῖ Ίου οί οοταρία8. 
Ἀοϊ]]οθί Διὸς ἄγγελος ἀεῦεί 6596 αιιῖ α ονα πιππάαία ΓΡΓΘΗΝ, πΐ Ὄνειρος Ίπᾶ. Β. 26. θἳ 
Ὅσσα, Διὸς ὤγγελο: Β. 94. ἀῑνΙπαίαιν 5ρθ, οἱ πι]]ο αποίοτθ, 8Ραΐ5α {απιας απί ο ογίς 
Ἀποίοπῖαίο οοηδΜαίαδ, πάθος αὐ 6ο αποζοτιαίοπα οἱ ἀἰσπ]ίπίοπι Ἠαμψαηδ. Ἠοο 
5εηδι νοίθγος ἀἰκίκσε ατΏἰίτογ Ῥγεσοπες, αιιοογιαίθ οἱ φαποοπε ον] ΠοπήΙπΙππ(θ 
πηπ] κοίτα ργωρίαπίθςς αι 1ρδῖ τθρες ἐκ Διὸς παπί: θί 1ρῖ ῬγεΡοΟΠΘς διοπρεφεῖε, διο- 
γενεῖς, Δι φίλοι εορπας ποοπῖρας, οἱδί οείοτοφιί ἀῑνευκίς. ἸἈΝαπι φ]οηιῖά οπηϊπθί, 
Ά ἀῑῑς οἵ Ῥοχ ἆθο5 Ἠου Ἠαβεί, αιιοά οπηϊπθί.---335. ἐπαίτιοι 5ο. Ἱπ]ατί Ἠα]ας, ατα αἲ- 
Σοοίπα πηθ 15. 

338---342. Ῥιρ]ες Ίοσμπα. Ἠαβεί Ἱπτετρυείαίο, 4θ απα Ίαπι ΟἸαγκο ορῖε. Ψετρα 
δαπέ απατα, πέροίθ τα Ἠοπηιηϊς. Ῥοβειπί Παπρί Π]α: τὼ δ' αὐτὼ µάρτυροι ἔστων--- 
καὶ πρὸς ποῦ βασιληος ἀπηνίος, εἴποτε Σ' αὖτε ἅο. ἰεδίες φιιίο---θὶ φιαπᾶο πο ορι Γι- 
εγὰέ---5ο. 118 ορθπα πη]]απα ]αθγΙΠΗ 6996. Οὐκίαί Πὶο δὲ 1π εἴποτε δ' αὖτε. (ᾳιιοὰ πιο]- 

κοντο, παρεγένωτο. 320. Εὔρον.] Κα- ἀφ' οὗ τὸ τῶν κηρύκων γένος, ὡς ἱστορεῖ 

τέλαβο. Κλισίῃ.] Παρὰ τῇ σκην. ἨΠτολεμαῖος. ἢ ὅτι τὰς ἑορτὰς τῶν Θεῶν 

330. Ημενο.] Καθεζόμενο. Οὐδ' ρα ἀγγέλλουσω. ἢ ὅτι ἀπὸ Ερμοῦ εἶσιν 
τώγε.] Οὐδὲ δὴ τούτου. Ἅἠ᾿Ιδών.] Θεα- Ὦὄντος ἀγγέλου Διός. 335. βσσον ἴτε.] 

σάµενο. Γήθησε.] ᾿Εχάρη. 381. ᾿ἘΕγγὺς παραγένεσθε. Οὔτι µει ὄμμες.] 
Τὼ μέν] Οὗτοι μέ. ἸΤαρβήσαντε.] Κατ οὐδέν µοι ὑμεῖς. ψιλοῦται τὸ ὕμ- 
Φοβηθέντες, δυϊκῶς, διὰ τὴν ξιφουλκίαν. µες ὡς Αἰολικόν' αἵ κ᾿ ὕμμιν ὑπέρσχη 

Αἰδομένω.] Λἰδεσθέντες. 333. Στήτην.] χεῖρα Κροίων. ᾿ἘΕπαίτιοι.] Αἴτιο. πε- 

Βστησαν. Οὖδέ τι μίν.] Οὐδὲ αὐτόν παιδευµένως δέ. οὐ γὰρ δεῖ τὰς αἰτίας 

τι. ΠἹροσεφώνεον.] Προσεφθέγγοντο. ἐφ᾽ ἑτέρους µετάγει, ὡς κύνα κατὰ τοῦ 

Οὐδ' ἐρέοντο.] Οὐδὲ ἀνηρώτων. 333. ᾖβεβλημένου λίθου. 336. Ὃς σφᾶι.] 

Αὐτὰρ ὁ.] Οὗτος δέ. "Εηνω.] Ἔστο- Ὃς ἡμᾶς. Προῖει.] Ἔπεμπε. 337. 

χάσατο, ἐνόησε. "Ἠσιν ἐνὶ φρεσή.] Διογενές.] Εὐγενέστατε. Πατρόκλεις.] 
Ἐν ταῖς ἑαυτοῦ διανοίαι. Φώνησέν τε.] ᾿Αντὶ τοῦ Πάτροκλε. ἐσχημάτισται γὰρ 

Ἓβόησε, καὶ εἶπε. 334. Δὼς ἄγ- τὸ ὄνομα οὐκ ἀπὸ τῆς Πάτροκλος εὐθείας, 

Ὕέλοι, ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν.] ᾿Ανθρώπων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς Πατροκλῆς' ὡς “Ἠρακλῆς 

κήρυκες, ἄξιο καὶ θεῶν. ἄσυλον γὰρ ὦ Μρακλες. Ἔξαγε.] Ἔξω τῆς σκηνῆς 

καὶ θεῖο τὸ γένος τῶν κηρύκων. "Ἓρ- µκόμιζε. 3385. Καὶ σφῶν.] Καὶ αὐ- 
μῆς γὰρ μιγεὶς Πανδρόσῳ τῇ Κέκροπας τοῖς. ᾿Αγευν.]᾽Απάγει. Ἰούρην.] Τὴν 
θυγατρὶ, ἔσχεν υἱὸν ὀνόματι Κήρυκα, Βρισήΐδα. Τὼ δ' αὐτώ.] Οὗτοι δὲ αὐτοί. 
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πρός τα θεῶν ) µακάρων, προς τε θνητῶν ἀνόρώπων, 

καὶ πρὸς - του βασιληος ὤπηνεος. εἴποτε ὃ αὖτε 849 

χρειὼ. ἐμεῖο γενηται ἀεικέα λοιγὸν άμυναι 

τοις ὤλλοις' πττῆ γαρ Υ᾿ ὀλοήσι φρεσὶ θύει, 

οὐδέ τι οἷδε νοήσαι ἅμα πρίσσω. καὶ ὀπίσσω, 

ὅππως οἱ παρα νηυσὶ σόοι µαχιεομτο Αχαιοί. 

ὋὪς φἄτο' Πάτροκλος δε φιλω επεπείθεθ ἐ εταίρω, 845 

εκ ὃ ἄγαγε κλισίης Βρισηίδα καλλιπάρηον, 

δῶκε 9) ὄγευ. τὼ ὃ αὖτις στην παρα νηας Αχαιών. 

ἤ δ) ἀέκουσ' ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν. αὐταρ ᾽Αχιλλεὺς 

δακρύσας ἑτώρων ὤφαρ έζετο γόσφι λιασθεὶς 

841. ἀεικέα. 342. ὀλο[ῃσι. 343. οὐδέ τι Εοῖδε. 
344. οι. Ευ µαχεοίατ Αχαιοί. 348. ἀέκουσ'. 

Ἰις ξοτθί εἰ δὲ ποτ αὖτε) πθυ ρ]ασθί οπίθη(ία. Ῥγακίαί Ιίαφιια α]ίοτα Ἱπίεγριποξίο: 
ἀπηνέος. εἴποτε ὃ αὖτε λιθειὼ ἔμειο γένηται ἀεικία λοιγὸν ὠμεῦναι τοῖς ἄλλοις-----αΏ Ἀροδὶ- 

ορθαῖς ος: ἔπι κφεπίίε ἀίο φιιαπι οἱ οαῖ ἱπ]αγίαπι Ίαπο Γεογὴί. Ἐτίοτα ααθεπι: 
Δτιπίο {εδί08 ῬπΙΡΟΟΠΕΣ: αἲ οα]άδπαπα τοῖς Ἠ η, φποά 19 ταθῖς Ῥραε]]απα αὐάποεπάαπι 
ηλ]]α νί τονδίοης 2 16το αἱ Ἀο]λο]. 5ο {αοθγο Ἠοο Ἰαροπίεπη, Ῥτο 5α]αίο Αολίνοτυπη. 
Ίπηππο νθγο: ἐθνίο ὑπ]γίω αἰδὶ Γαοία εἰ ἱφποπιϊπῖώ ε05 εδ9ε υιιὲ. 

843: ὁ- 4: Βαπο Π]ο Εαπ]έ τηθπίθ Ροιζτία, Ἱησαπας πεφιο Ῥπιάοπίου τοριίαί, ητωτη 
Ῥεγηϊοῖοπα αάδποαγας δἷε Αομῖνος 5οΙ]. Ῥηϊναίος ααπαῖπε Αολῆ]]ής εἰ νἰγαιίο, 

343. οὐδέ τι οἶδε γοἼσαις Ἡ. οὐ νοτ ΟΠ ΑΠΙΠΙΟ αδκεη( σαν, πο. δαΐς Ῥγιζοπία λαβοί : 
Ἠερο ἀθο]αταία, Ῥτίδοα Γοππππ]α: υἰάεγο ργαίεγίία εἱ Γίωα. Ἀοια οπίπα ἀπΡΙίο στὰ 
πρόσω 6596 Γιέηγα, εἳ τὰ ὀπίσω, ῥγαἰεγίία.---344. ὅπως οἱ. ιαί Ιποο]απιος δἰπί Αολῑνί. Ῥτο 
Ἀ]ίθνο: ἵπ οκἰθπα 605 αἀάπιοθνο, 

347. παρὰ ν]ας Αχαιών. Ἠἱο δαπῖ Ασαπιεπιποπῖς οορίῶς αάεοφαθ α. ἡνιπιϊἆοπῖριις 
Αολινϊ ἀῑκαποας οσα αμάν ΠΗ κα) οοάεπα Αολάνοναπη ποπιῖπθ οοπαρτοΏοπάαπίιΓ. 

348---43ο. Αοι]]ες ἀοῑοτο ν]οσις  Πειϊάοπα πηαίτεπι Ἱπιρ]οταί----156. τοραίας αἱ 
ακροπῖς Ἱη]ηπίαπα )δ Ἠ]αίαπα 6[ιδοαθ οπαςδας---202. πι τοραί, τς ἃ 1ονθ α]ῖο- 
ποπι Ί]α οκροίαί---413. ἴ]α ρνοπθς ἴπ ἀποδθοίπιαπα ἀἴθπα 5ο 5αρρΙοαίαγαπα 6556 
Τον]--- 3ο. 

3490. δακρύσα». Ἐλείατα Αολ]]ῇ5 ᾳπα]επα 6596 4Πσβπλιδ 2 ποπ οκ απποτε εί ἀες]- 
ἀοτίο ριιθ]] ονορίς Ἰαοίπιας οσία5 Ῥιίαβίπιςς 5εᾷ οκ Ἱπάμπαβοπο ϱἱ 5εηδι {π- 

Μάρτυροι.] Μάρτυρες. ᾿Ιὰς ἡ διάλεκ- Πρέσσω καὶ ὀπίσσω.] Τὸ παρὸν καὶ τὸ 

τος. Ἑστων.] Ἔστωσαν, ὑπαρχέτωσαν. µέλλον. τουτέστιν, οὐκ οἷδε προσκοπῆσαι 

330. Πρός τε θεῶν.] Καὶ πρὸς τοὺς καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ἀπόβασω τοῦ 

Θεούς. Μακάρων.] Μακαρισμοῦ ἀξίων πράγματος. 344. Ὅπως ο.) Ὅπως 

εὐδαικόνω. 349. ᾽Απηνέος.] ᾿Απηνοῦς, αὐτῷ. Σόοι.] Σῶοι, ὑγιεῖς. Μαχέοιντοι] 
χαλεποῦ, σκληρῦ. Εί ποτε ὃ αὗτε] Μαχιῶνται, πολεμήσωσι. 345. Ἐπε- 

Εάν ποτε πάλι. 341. Χρειώ.] Ἀρεία. πείθετο.] ᾿Επείσθη. 346. Ἐκ δ' ἄγα- 
Ἐμοῖ.] Ἐμοῦ. ᾿Δεικέα.] Αἰκιστικὸν, γε.] Ἐξήγαγε δε. 347. Τὼ δ' αὔτις.] 

χαλεπόν. Λοιγόν.] Ὄλεθροῳ. ᾿Αμῖναι.] Οὗταο δὲ πάλιν. Ἴπην.] Παρεγένοντο. 
᾿Αποσοβῆσαι, ἀποστρέψαι. 342. ΗἩ 348. Ηδ ἀέκονσ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν.] 

γὰρ ἄν.] Ὄντως γὰρ ἄν. “Οψε.] Οὗτο. Ἡ Βρισηϊς ἄκουσα καὶ μὴ βουλομένη 
ὈΟλοῇσιν.] ᾿Ολεθρίαι. Θύει.] Ἓνθου- ὁμιοῦ τοῖς κήρυξε» ἐπορεύετο. 349. ”Α- 

σιωδῶς ὁρμᾷ. ὅ ἐστι. μαίνεται. 343. Φαρ.] Ἑὐθέως, ταχέως. “Ἑτάρων.] Ἑ- 

Νοῆσαι.] Ἡρολογίσασθαι, ἐνθυμηθῆναι. ταίρων, φίλων. ἹἈΝόσφι.] Χαρίς. Δι- 
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θν ἔφ᾽ ἁλὸς πολίήε, ὁρόων επὶ οἴνοπα πόντο. 35ο 

πολλα δὲ μητρὶ φίλη ἠρήσωτο, χείρας ὀρεγνύς" 

Μητερ, επεί µ ἔτεκές 8, μινυνθαδιόν περ εόντα, 

τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγναλίξαι 

Ζευς ὑψιβρεμέτης. νὺν ὃ οὐδέ με τυτθον ἔτισεν. 

Ἶ γάρ µ ᾿Ατρείόης εὐρυκρείων Αγαμέμνων, 3565 

ἠτίμησεν. ἑλὼν γαρ ἔχει Ύερως αὖτος ὠπούρως. 

Ὢς φότο θακρυχέων. του ὃ) ἔκλυε πότνια µήτηρ, 

ἡμένη ἐν [βένθεσσιν ἁλὸς παρω πατρι Ὑέροντι» 

καρπαλίµως δ) ὠνέδυ πολίής ὤλος, ἠῦτ' ὀμίχλη, 

καί ῤα παρο' αὐτσῖο καβεζετο δακρυχέοντος, 36ο 

χειρί τέ μυ κατέρεζεν, ἐ επος πν ἐφατ, ἐκ τ᾽ ὀνόμαζε" 

Τέκνον, τί κλαίειςι τί δέσε Φφρένως ἵπετο πένθος : 

361. κατέρεξε Γέπος. 35ο. ἐπὶ Εούοπα. 

Ἰατῖα αοοερία αο ἀἰρπί(αιῖς Ίναο Ίρσα τθ Ῥετ ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠΕΠΗ Ἱπηπηϊπαίρ: 255. ἡ γάρ μ 
᾿Ασρείδης ἠπίμησεν. 

352. ἐπεί μ Ἐτεκές γε µινυνθάδιον. Ῥτου οµπΙ δἵτη Ὀτογίς αν]: οκ Γαία] Ἱορο, 4θ ας 
νιᾷε αὐ Σ. δ. δᾳ(-----353. 354. ἀθυεῦαί 1]]α καἰίεπι ρτον]άστο οπρίίου, αί νἰίαπι ΆΡΘΤΘΙΙ 
σ]ογῖοδαπα: Πάπο απιίοπι ρ]ογία δὲ Ποπογτί πἹεο Ἡς ππΙητη οιΙάθπα οοηδι]Μ. οὐκ. 
ἔτισεν, ἠπίμησεν ρεγπηϊδῖῦ πέ οποτε εὐ ο]οτία ρτϊνατθγ.---356. ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας. 
Ῥτο, ὃ ἀππύρεν. ἀπηύρα. 8ἳ ἀπαύρω, αοά εῑαϊῃ ἁπαυρέω 6ἱ ἀπαυράω. 

350. ἠὔτ ὀμίχλῃ. ερτερίιπα Ρλαπίαδπια: Ύϊδα οδί πορι]α ο ππατὶ οἰεγαία ΥθΙδιΙ5 

ασθείς.] Χωρισθείς. 35ο. Θἵν' ἐφ᾽ ᾱ- 

λός.] ᾿Επὶ τὸν αἰγιαλὸν τῆς θαλάσσης. 

Πολιῆς.] Λευκῆς, διὰ τὸν ἀφρόν. “Ορό- 

ων.] Ορῶν, βλέπων. ᾿Επὶ οἴνοπα.] ᾿Επὶ 
τὸν µέλανα. ἨΠόντον.] Τὴν θάλασσαν. 
361. ᾿Ηρήσατο.] ΗἨὔξατο. ᾿Ορεγνύς.] 

Ἐκτείνας. 353. Ἐπεί µε.] Ἐπειδή 

µε. Μινυνθάδιο.] ᾿Ολιγοχρόνιων. ἛἜ- 

ότα.] Ὄντα, ὑπάρχωτα. 353. Τι- 
µήν περ µοι.] Τὴν τιμὴν δή μοι. ὉΟ- 

φελλεν.] Ὠψειλεν. Ολύμπιος] Ὁ τὸν 

ὄλυμπον κατοικῶν Ζεύς. ὁ δὲ "Όλυμπος 

ὄρος Μακεδονίας, ἱερὸν οἰκητήριον τῶν 

Θεῶν. ἀλληγορικῶς δὲ, ὁ οὐρανό. Ἐγ- 
γναλίξαι.] Εηχειρίσαι, παρασχεϊῖν. 

354- Ὑψιβρεμέτης.] Ὁ ἐν ὕψει ἠχῶν, 

ὅ ἐστι, βροτῶν. Βρόμοας δὲ Κυρίως ὁ ἐκ 
τοῦ πυρὸς χο. Οὐδέ µε τιτθόν.] Οὐ- 
δὲ ὀλίγον με. Ἔτισεν.] ᾿Ετίμησεν. 
355- Ἠ γάρ µ᾿ ᾿Ατρείδης.] Ὁ Ἰγα- 
µέμνων γάρ µε. 356. "Ελὼν γάρ.] 

᾿Αϕελόμενος γὰρ τὴν τιμήν μου ἔχει. 

᾿Απούρας.] ᾿Αϕορίσας, ἀφελόμενος, 357. 

Δακρυχέων.] Δάκρυα χέων, κλαίων. Πό- 

τνια.] Σεβασμία, ἔντιμος. 3585. Ἡ- 

µένη.] Καθεζοµμένη. Ἐν βένθεσσιν.] Ἐν 
τοῖς βάθεσιν. Πατρὶ γέροτι.] ΊΦ Νη- 
ρεῖ. τὸν δὲ Νηρέα οἳ ποιηταὶ παριστῶσι 

ἡμῖν δαίμονα θαλάσσιο. ἀφ' οὔ, καὶ 

Δωρίδος τῆς ᾿Ωκεανοῦ, αἱ ἸΝηρηΐδες. 

350. Καρπαλίµως.] Ταχέως. ᾿Ανέδν.] 
ἈΑνηλθεν. ᾿Ηῦτ' ὀμίχλη.] Καθάπερ, ὃν 

τρόπον ὀμίχλη. "στι δὲ ὀμίχλη, ὁ πα- 
χὺς καὶ ὑγρότατος ἀρ. 36ο. Καί ῥα.] 

Καὶ δή. Πάροιθεν.] Ἔμπροσθε. Αὺ- 
τοῖο.] Αὐτοῦ. Καθέζετο.] Ἐκαθεζετο. 
Δακρυχέωτος.] Δάκρυα χέωτος. 361. 
Χειρί τέ µιν.] Καὶ τῇ χειρὶ αὐτόν. Ἰκα- 

τέρεξε.] Κατέψήξε, καθωµάλισε. ἛἜ- 

πος τ' ἔφατ”, ἐκ τ᾽ ὀνόμαζε.] Τόν τε 

λόφον εἶπε, καὶ τὰ µέρη αὐτοῦ διεξηλθε. 

360. Ίκετο.] Κατέλαβεν. Πένθες.] Λύ- 
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ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, θα εἴδομεν ὤμφω. 
τὴν δὲ (Θαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὁ ὠκὺς Αχιλλεύς 

οἶσθα" τίη τοι ταῦτα 1δυήῃ πάντ᾽ ἀγορεύω) 36ς 
ὠχόμερ ἐς Θή(βην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος, 

363. ἵνα Ρειδομεν. 
36ς. [ᾶσθα---ταῦτα Ειδυίῃ να]σο ταῦτ᾽ εἰδυίῃ ν. ἵπε. αἆ 6ο8. 

οοπποπίθπα ππονογί.---363. ἵνα εἴδομεν ἄμφω. Ῥτο Ποδίτα Γοππηπ]ας ταί οἳ 6ρο Ἱ]ιά 
τοφοῖφοαπα.  98π6 ποπ Ἰαΐθτο Ἠσο Ῥοϊεταπί ΤΠαιιάστα (αποπαπα ἆθαπας νθγτη ἵπ Ῥεγ- 
χοπα πηγ]ῖσα 49 6ο ποπ οπαηίααγ. Ἐπκρτίπης Ῥοεία ππογεα αἀνεπίαπεῖς απιοῖ, Γαπηῖ- 
Πανῖς, αιῖά ππο]ενάαπι Γασίαί, τοραπίδς ταξ εοἰοπιας ρταίαπα ἔασθγς ἱταιῖς δὲ αβ]ϊοεῖς, 
αἱ οπμδδαπα ἀο]οσῖς ος ῑς απ ίπηας εί ορροτιηἰαίθπα ῬταῦθπαΙς, τί ΟΠΗΠΘΠΑ ΤΘΠΑ Πα - 
ταγΘ ροβδίηθ.  Ῥετουπαππσάς απίετα α Ῥοεία ἱπίογροπίζας παπο πατταίο Ῥ]επίοτ 6ΟΓΠΙ, 
απ αργα νδ. τα. οἱ κα. ἀθδίάετανί ροίεταπί. ῬΒαροαπύας τοφια 1Ππξ. Β. 6868. 9η. 
Ἀπρθγεκί, αέ ἆς ἵνα εἴδομεν ΙΠΟΠΕΗΠΗ, Ῥτο θ1ο 5θνθνίος ργαπηπιαέἶσα τθηι σέ ἵνα εἴδωμεεν. 
γογιπα απηαογς οίαίο ποπ ἴαπα πποτΟδπα Παβεναίατ σταπηππαῖοθς ΠιάΙσίαπα, αμ ῖπ 
ΠποΙοαάνατα ουπα δα ραποθίνο Ρευππα{ατοηίς δἳ ργοδοσῖα οὐδήπαδίας τεριρπαραῦ.. Όοη- 
νοπῖξ Ίου οαπα ς 105 ἆς ραγοι]ασαπα Παποίιτα ἀῑχί α νς. 66. 

366. Ἐν Ίου εί αἰίοτο Ίουο Β. 688. δή. ἔαπα Χ. 4δο. 5η. οἱ Ζ. 305. 415. 544. οπιπῖπο 
Ἰερο οοἱ]]ροτο Ποοί: Ες Τλεῦο αἲ απδίταπι α Ττουᾶς, νθυδΙς Αἀταπαγίιπα δίία, 1π 
τορίοπο Ααταπαγτίοπα 5οτίας ἀῑσία: οἳ Ἀπαβροπ. ΠΤΙ. ρ.οτο. ἵπ νἰοϊπῖα εταπί (Ἠτγσα, 
Οὐ]α, Ἰτήθδκής.  Δά οαπι οταῖί ϱωπρις Τηεύῦον. "Ῥοπευαπὲ θὰ Ίουα Οἱσεν, ϱΙ 
ἀοϊπάς ον Ἰῖ Ἰοοῖ οκρι]ςί Ῥαπιραγ]ίαπα οἳ, πέ ρτοραβίο Βί ΟΠπαῖαπι, (οππεγαπό. 
Ἠϊπο Τ]εία Οίοία ἀῑοία, οί Οίσιωπι Τλείω. Βιυ]ασευαί ατῃς ποπ Πἰασίο: ν. 7. 
307. Χ. 479. Ἀϊαῦο Ρ.9Ι2. Ο. Ρ.οι3. Α. αδὶ Έμεροι ατρεπα ἀθνοτίατα τηεπιοταῖ, 
πθο πιποπίθπα Ῥ]ασιτη, 1 6956 πες θΊναπι, αἀΠοῖξς καΐτοι ποὸς τῇ "Ιδη. Οαπι Αάτα- 
παγτίο οοπβαπά ης Έπεῦθπ ποππ]1 ἵπ Βομο]. εἳ Ἠαδίαίμ. αἲ ν. Ηο]κίοη. πἆ Βίερμαῃ. 
Ῥν. .ν. Ἐν Τπευε οππα οείετῖν εἶς τοσιοπῖς οπρία οἳ ἀῑτορία αὖ Αολῖ]ε Β. 601. 
«95ο Εείίοπε, ΑπάτοτιασἝες Ῥαΐτεο Ζ. 395. αἀά. ΟνΙᾶ. Του. ΧΠΙ. ττο. αἱ Τρῖ Νο. Ίπ 
σπάθη ατῃθ οαρία εσι υηηφεὶς τας Ἡ. ]. πατταίυτη. ν. 4 12. Ἐκ ρτῶζα Ἰπάε αοία εταί 
4ποφιιθ Ίντα Αο]ῖς 1. 1δ6. οἳ εηας Ῥοάαδας Π. 153. ΟΠΠ σόλω 98.1 ἀἴδοο ἵπ Πας 
βαπουτῖνας Ρατου] Ῥτοροδί{ο Ψ. 827. 54. 

ἱερὴν πόλη βπηρ]. Ῥγῶοίαταπα, ραίο αξ θετοες δἼοε, 46 ϱπάσΙπηθ Ῥγεεδίαηθῖα. ο 
εν 
ἱερὴ ὃς Τηλεμάχοιο. 6 56ης. νἷάς 5αρτα Ὑδ. 14. 544. αδῖ Πάρα γευδα5 Ίππα 5υηί αεί]. 

πη. 363. Ἐξαίδα.] Ἔξειε, λέξω. τὴν πόλιν πορθήσας, τὀν τε ᾿Ηετίωνα 
Μὴ κεῦθε.] Μὴ κρύπτε. ἈΝόφ.] η δι- ἀνεῖλε σὺν τοῖς τέκνοις. μεθ οὓς Λυρνη- 

ανοίᾳ. Ἐΐδομεν.] ᾿Αντὶ τοῦ, εἰδῶμεν, σὺν πορθήσας, καὶ τὴν πόλω ἐξελὼν, 
μάθωμεν. "Άμϕω.] ᾽Αμϕότεροι, ἐγώ τε αἰχμάλωτον ἦγεν, ἐκ Λυρνησοῦ μὲν, 
ἤ Θέτι, καὶ σὺ ὁ ᾽Αχιλλεύ. 364. Ἡρισηΐδα, ἣν γέρας αὐτῷ ἐψηφίσαντο 
Βαρυστενάχων.] Βαρέως στενάζων. 365. 

Οἶσθα.] Οἴἶδας, ἐπίστασαι. Τίη τοι.] 

Ἡέ δή σοι. ᾿Αγορεύω.] Λέγω. 366. 
᾿Ωχόμεθ᾽ ἐς Θήβην.] Παρεγενόμεθα ἐν 
ταῖς Θήβαις. νῦν δὲ λέγει τὰς Ὕποπλα- 
Κίους. ὧν ἐβασίλευεν ᾿Ηετίων ὁ ᾿Ανδρο- 
μάχης πατήρ. Κίέλικες ἔθνος βάρβαρον 

τῆς ὑπὸ τὸ Πλάκιον ὄρος Θήβης' τούτων 
ἦρχε τῶν Κιλίκων ᾿Ηετίων, ἔχων υἱοὺς 

ἑπτὰ, θυγατέρα δὲ τὴν ᾿Ανδρομάχην τὴν 

Ὑαμηθεῖσαν Ἕκτορι τῷ υἱῷ Πριάμου. 
κατὰ δὲ τοὺς Τρωϊκοὺς πολέμους, ἐπι- 

στρατείσας ᾿Αχιλλεὺς τῇ Θήβη, καὶ 
ΧΟΣΡ. 1. 

Ἕλληνες, ἀπὸ δὲ τῆς Χρύσης, Χρυσηίδα 
τὴν Ἀρύσου τοῦ ἱερέως τοῦ ᾿ Απόλλωνος 

ο πκονς / , Ν 
θυγατέρα ην ᾿Αγαμέμνων κλήρῳ λαχὠν, 

τῷ πατρὶ δεοµένω οὐκ ἀπέδωκεν. ἐξ οὗ 
ὀργισθεῖς ὁ Θεὺς, ἔπεμψε τοῖς Ἕλλησι 

Ν ΤΙ ΔΝ /{ ” / 

λοιμὸν, Ὁ ἐστι λοιμικὴν νόσον. ἔγνιοι δέ 

φασι», ὅτι ἡ Χρυσηϊς ἐκ Θηβῶν εἰλήφθη. 
νὰ 4) ΄ Ν ”’ ΄, 

της Ὕαρ Χρύσης φασὶν οὐσης πολιχ»ίου 
λ / ΔΝ ” . ες ε) . 
πιιάσπος καὶ εὐτελοῦς, ὡς ἐν σας 

στάτῃ καὶ μείζων τῇ Θήβῃ, οἱ ἄπ᾽ αὐ- 
τῆς προσεῤῥυηκότες ἦσαν διὰ τὸν πόλε- 

µ»ν. τρεῖς γάρ εἰσι Θῆβαι. αἱ Ὕπο- 

πλάκιοι, ὧν ἐνταῦθα µέμνηται καὶ ἐν 

Η 
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τὴν δὲ διεπράθοµέν τε, κοὶ ή γομεν ενθώδε πάντα. 

καὶ τὼ μὲν εὖ Φώσσαντο µετὼ σφίσω͵ υἷες Αχαιών, 
ἐκ ὃ έλο Ἀτρείδη Χρυσηίδα καλλιπάργων. 

Χρύσης δ οὖθ ἔερευς ἐκωτή[βόλου ᾿Απόλλωνος 37ο 

ἦλθε θοως ἐπὶ γήας Αχαιών χαλκοχιτώνων, 

λυσόμενος δν θύγατρα, φέρω π ὠπερείσι' ἄπομα, 

στέμμα τ' ἔχων ἐν χερσν ἐκή(βόλου Απόλλωνος 

χρυσέω ἀνο σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας ᾿Αχαιοὺς, 

᾿Ατρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσµήτορε λαών. 375 

ἔνθ ἄλλοι µεν πάντες ἐπευφήμησαν Αχαιοὶ, 

αἰδεισθωί ϐ' ἱερηα, καὶ ἀγλαα δέχθωι ἄποινα" 

αλλ οὐκ Ἀτρείδη ᾿ Αγαμέμνων ἄνθανε θυμῷ, 

ἄλλα καχκῶς ἀφίευ κρατερον ὃ) ἐπὶ μῦθον ἔτελλε. 

χωόμενος ὃ) ὁ Ὑέρων πάλι ῴχετο. τοῖο δ᾽ ̓Απόλλων 38ο 

εὐζαμένου ή Ίκουσεν, επεὶ μάλα οἱ φίλος ᾖεγ. 

ἦκε ὃ επ ᾿Αργείοισι κακὸν [Αέλος. οἱ δέ νυ λαοὶ 

ὔνησκον επασσύτεροι. τω ὃ ἐπώχετο κῆλα θεσίο 

πώντη άνα στρωτον εὖρυν Αχαιών. ὤμμι δὲ µώντις 
εὖ εἰδως ἀγόρευε θεοπροπίαν ᾿ Εκάτοιο. 385 

αὐτίκ' εγὼ πρωτος κελόμην θεον ἱλάσκεσθαι" 

37ο. Γεκατηβόλου. 373. ἐν χερσὶ Γεκηβόλου. 378. Αγαμέμνοι Γάνδανε. 
38ο. {. χ. δὲ γέρων. 381. µάλα Εοι. 385. εὐξειδὼς----Γεκάτοιο. 

37090. αθατερὸν 2' ἐπὶ μῦθον ἔτελλε πιῖπας α]θοῖέ ᾳιοᾶ Ρα]]ο Ρος 358. ἠπείλησε αὔθον. 
---353. ἐπώ]ζετο, ὦχγετο Υ8. 5Ο. 53. ἐπεφέροντο.---284- 5. µεάνσις ὠγόρευε θεοπροπίας Ἑκά- 
ποιο. ΠΟΠ 6956 Ῥοΐθςί, παγγαυἰέ υαίες υαἰἰοἰπία ρολιπίςς πι] θΠΙΠΙ ἀαία ΤπργαΠί: 

6 οχροριί 1] οπι1βδατη Ρεδίῖς ον ἵνα Αροιηης, Αροιημς αβ]αίαι ροτδρεοίατα. Ἐδί 
θεοπροπία ᾿ Απόλλωνος φἰπιρησϊίοι εβαίαπα ναᾶς 4ο οπλδα οσοπ]ία ῬτοβἱρΣ αἀ]αοαπα 
ΑΡροηπϊς ποππθη ἑαππατη αποξοτῖς οπ]αλνῖς να οϊπῖϊς οί ἀγορεύειν βεοπροπίας δὲ βΙπῃ- 
Ῥ]οιέετ υαὐἰοιιαγί. Βεηδς ΘΥϱ0Ο θοδί: πορῖ υαἰοπαίις δὲ ροές οαίθδ, γεδροπαὀέ, 
οἱ φπίάεπι Ἠαο ἵπ το, αρθτῖεηᾶο οπιςεας Ιπ ἀεῖ 4ο Ῥοπίῖς. 10 εἰπεῖν θεοπρόπιον ν5. 85. 
---356. αὐτίκ' ἐγὼ, Ἠου Ἱπιρ]αίο, ποτ ἀῑδενίο, 5αρτα ΕΗ6 πανγαίιτη νς, το). οι Δρᾶ- 

τῇ ζ. καὶ αἱ Καδμεῖαι, ὧν µέωνηται ἔδωκαν. 38ο. Τοῦυ.] Τούτου. 381. 

ἐν τῇ ὃ’. καὶ ἐν τῃ ε. καὶ αἱ τῆς Αἰ- Ἐπεὶ µάλα οἱ φίλος ἠεν.] ᾿Ἐπειδὴ πάνι 

γύπτου, ὤν µέμνηται ἐν τῇ . Θῆβαι αὐτῷ προσφιλῆς ὑπῆρχεν. 382. Ἡ- 

δὲ αὗταί εἰσι τὸ νῦν ᾿Ατραμύτιον καλού- κεν.] 'Ἐφῆκεν, ἔπεμιψεν. Οἱ δέ νυ λα- 
µενον. “Ἱερήν.] “Ἱερὰν, µεγάλη», καὶ οἱ] Οἱ δὲ δὴ ὄχλα. 3583. Θνῆσκο.] 
θαυμαστήν. 367. Διεπράθυμε'] Ἔ- ᾿Απέθνησκω. ᾿Επασσύτεροι.] ᾿Ἐπάλλη- 
ξεπορθήσαµεν. Καὶ ἤγομε.] Καὶ ἠγά- οι, πυκνά. 384. Πώτῃ.] Πανταχοῦν 
γοµεν. 368. Καὶ τὰ μέν.] Καὶ ταῦτα εἰς ὅλο τὸ στράτευμα. ᾿"Άμμι δέ.] Ἡ- 
μέν. Εὖ δάσσαντο.] ΙΚαλῶς ἐμέρισαν. μῖν δὲ. 385. Εῦ εἰδώς.] ᾽Ακριβῶς ἐπι- 

Μετὰ σφίσι.] Εν αὐταῖς. 360. Ἐκ στάµενς. Ἑκάτομ.] ᾿Απόλλωνος, τοῦ 

ὃ ἔλω.] Ὡς ἐξαίρετον ἔλαβον, καὶ µακρόθεν βάλλοντος, τοῦ τοξικοῦ. 396. 
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᾿Ατρείωνα δ) ἔπειτα χόλος λάβεν. αἴψα δ ἀναστας 
ἠπείλησεν μῦθον, ὁ 9 δη τετελεσµένος ἐστί. 

την μεν γαρ σὺν νηέ θοῇ ἑλίκωπες "Αχαιοὶ 

ες Χρύσην πέµπουσῳ, ὤγουσι δὲ ἂώρα ἄ ανακτι' 309 

την δὲ νέον κλισίηθεν ἔθαν κήρυκες ὤγουτες 

κούρην Βρισηος» τήν μοι δύσαν υἷες Αχαιών. 

ὤλλα σὺ, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδὸς ἐῆος 

ἐλθουσ᾽ Οὕλυμπόνδε Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι 

Ἰ ἔπει ώνησας κραιδίην Διος, ἠὲ καὶ ἔργῳ. 805 

πολλάκι γαρ σέο πατβὸς ενὶ μεγάροιση ὤκουσα 

εὐχομενης, στ᾽ ἔφησθα κελωμεφεῖ Κρονίωνι 

οἵη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγον ἀμῦναι, 

380. Γελίκωπες. 

305. ἢ Εέπει---ἀ6ῦ. ἠέ τι Γέργῳ. 
309. δῶρα Εάνακτι. 303. Ε. ἀλλὰ σύγ’, εἰ. 

308. ἀΓεικέα. 

ΠΛΘΙΗΠΟΠΘΙΑ πποπθῦαέ τα6 5αοργάοἳἳ βαπα τε ἀοτεί.---3δδ. ἠπείλησε μῦθον, ὁ δη τ. ΠΙΙΠΗΝ 
{οοῖί, αι παπο ονθηέαπα Ἠαρεπε, ὠπειλεῖν ρῦθον ΡΓΟ ἀπειλεῖν ἀπειλήν. Μος ἵλίκωπες 
Αχαιοί, ἆθ θδρ]λείο ν. αά ν». 908. 

39ο. πέµπουσι, ἀεάπουπέ, αἱ ραςἳ τοἁσπ. 
303. εἰ δύνασαί γ:. (αοὰ να]ανί οταΐρης, ἐπεὶ δύνασαι. παιδὸς ἔπος' θρϊλαίοι οἳ- 

ἨΦΗ», ΒΙΗ [ονς, ρτωο]ατ. αὖ ἐὺς οὐ ἠὐς, ἀγαθός. 
306. 6 παγίμο απεῖφιο Ἠου παπο ἵπ παγταοπθτα Γασᾶ νοτνο, οιἶπη οἼἵτη απνηϊ Ίι- 

ἀἰσίαπα αΠηαοά. ἀεο]αταδδεί, ορια αδΙσίαπα παπο Εοτὶ ποδια. Ατσιπιοηαιη θ]5 
θε Ίου: ἀθος τοφιιος ἴπ. ονθπῃ οοπβρίγα»δε Θπππ(ς νἱηκίσσο, 86 νίποίτο νο]]δδες 
ἔαπι ΤΠδάεπα οσα Ἠνεγαρ»θ, αἀνουαίο Ἐτίανθο, 6 άδήα τοῦογθ ἀθίετιῖίον 65956 ἆθος 

Κελόμην.] ἸἘκέλευν. Ἱλάσκεσθαι.] 
Ἐξιλεοῦσθαι, ἐξευμενίζεσθαι. 387. 
᾿Ατρείωνα.] Ἱὸν ᾿Αγαμέμνωα. Χόλος 
λάβεν.] ᾿Οργὴ κατέλαβεν. Αἴψα δέ.] 
Ταχέως δέ. 358. ᾿Ἠπείλησεν.] Ἔπηγ- 
είλατο. 380. Ἑλίκωπες.] Μελανό- 

φθαλμοι. ἑλικὸν γὰρ κατὰ διάλεκτον τὸ 
μέλαν». ἡ οἳ ἑλικοειδῶς τοὺς ὦπας κι- 

γοῦντες. τουτέστιν, οἱ τοὺς ὀφθαλμοὺς 

εὐειδεῖς. 3090. Δῦῶρα.] Νῆῦν θυσίας. 
401. Νέο.] Νεωστί. Ελισίηθεν.] ᾿Απὸ 
τῆς σκηνῆς. Έβαν.] Ἔβησαν, ἐπορεύ- 
θησαν. "Άγοντες.] ᾽Αποφέρωτες. 34902. 

Ἑήν µοι.] Ἡν τινά µοι. Ἰούρην Βρι- 
σῆος.] Την Βρισέως θυγατέρα Βρισηΐδα. 
ἔοικε δὲ πατρωνυμικῶς τὰ ὀνόματα αὐ- 

τῶν σχηκατίζειν ὁ Ποιητὴς, καὶ οὗ κυ- 
ῥίως. ὡς γὰρ οἱ ἄλλοι ἄρχαῖοι ἱστοροῦ- 

σι, η μὲν, ᾿Αστυνόμη ἐκαλεῖτο, ἡ δὲ, 

Ἱπποδάμεια. 393. Περίσχεο.] Περί- 
σχου, φρόντισον. Ἔλος.] ᾿Αντὶ τοῦ, τοῦ 

σοῦ. οἳ δὲ, ἀγαθοῦ, προσηνοὺς, ἢ ἴδίου. 

804. Λίσαι.] Λιτάνευσο. 305. Ἡ 

ἔπει.] Ἡ λόγω. Ὄνησας.] ᾿Ωφέλησας. 
Κραδίην Διός.] Τὸν Δία. περιφραστικᾶς. 

᾿Ἠὲ καὶ ἔργω.] ἨἩ αὐτῷ τῷ ἔργω. 

806. Πολλάκι γὰρ σέο.] Πολλάκις γάρ 
σου. Πατρὸς ἐν) µεγάροισιν.] Ἑν τοῖς 

που πατρός μου Πηλέως οἴκοις. ἐν θα- 

λάσση γὰρ Πηλεὺς κατοικεῖν οὐκ ἠδύνα- 

το. Άκουσα.] Ἠκουσα. 307. Εὐχο- 
µένης.] ἸΚαυνχωμένης. “ὉΟτ' ἔφησθαι] 

Ὅτε ἔλεγες. Κελαινεφεῖ.] Τῷ τὰς νε- 

φέλας µελαίνοντι, ὀμβροποιῷ. Ερονίωνι.] 
Τῷ τοῦ Κρόνου παιδί. 308. Οἵη.] Μό- 
νη. Ἐν ἀθανάτοισυ.] Ἐν τοῖς Θεοῖς. 

᾿Λεικέα.] ᾿Απεοικότα, χαλεπώ. ἍΆοι- 

γόν.] Ὄλεθρον, φθορά». ᾿Αμῖναι.] ᾿Α- 
Ἡ2 



52 ΙΛΙΑΔΟΣ Α. ῬτΕ π. 399----496. 

ὁππότε μι ζυγδησαι Ὀλύμπια ἤθελον ἄλλοι, 

Μρη τ’, ἠδὲ Ποσειδοαων. καὶ Πωλλὼς ᾿Αθήνη. 499 

ἀλλὰ σὺ τόν Υ ἐλθουσα, θεα, ὑπελύσαο δισµῶν, 

ὦχ, ἑκατόγχειρο. καλέσωσ. ες μµακρον Ὄλυμπον, 

ὃν Βριώρεων καλεουσι θεοὶ, ὤνδρες δὲ τε πώντες 

Αἰγαίων" ὁ γαρ αὖτε ή οὐ πατβος ἀμενων" 

ὃς ῥο παρο Κρονίωνι κωθεζετο κύδεῖ γαιων. 495 

τὸν καὶ ὑπέδδεισαν μώκαρες θεοὶ, οὖδε τ ἔδησαν. 

5 
404.. Γοὺ. 496. αἱ. οὐδ' ετ’. 

α ΠΙΟ. οαρίο.---399. Βδσπάπα Ἡοπιθγιπα 168 Ἱπίτα οοπαΠη κα μας ποπ. γἶη- 
πογιπῖ, 5οᾷ νιποίτο νο]ασγαπῖς αἱ ραῖοῖ οἵ οκ ν. 4ού.---Ὀ6 ν. 49ο. ἀπίαν1έ Ίρρα απ- 
Εφιίαςς ΑΠ αποήας ργο Νπεινα αὐ α]ῖς Ἰοοίς ΑΡροϊο: Ποσειδάων καὶ Φοῦβος ᾿Απόλ- 
λων. 60 6πθ ροδί Ὀλύμπιοι ἄλλοι, ἀθογιπα ππηΘΓς τονοσα(γ αᾱ {188.---402. 08Η- 
ταση Ῥτασμία πα Ιοσαπ Ἱοπαίπαπα ΠΠΟΓΘ ἂ0 8θηδ τοβαγ ραία ἀεοίανατος εἰ 493. ἀπρ]εχ 
ἩΟΠΊΘΠ, αίθνατα ριία 6556 απσ 15, αἰέδια. τουθπ Μα οί υα]ραπίις: παπππιᾳαϱ ϱὐγ- 
πιο]ομῖου ΊἸήδι αἲ νίπι οἱ Ππηροθίπι δροοίαπδς ᾱ βριαρὸ; οἱ αὖ ἄιξ, ἀῑκος, ἀΐσσειν, ὁρμὴ, 
ὁρμῶν. ἠιιοᾷ εἰ Γογιπαπι Παρις αἰγὸς, ππάθ αἶγες, τὰ πύμάτα.---404. οὗ πατρὸς, Τταηή 
οὗ Τοντ Ες Βνίανοιδ: ν. Ηοδίοα. Θ. τ47. 5. ει Αρο]οᾶον. Ρν. ος ΙΙ Οεππιαπᾶ 
ογαπί πα απἲο ΤΠαπος. ἢΜα]ο ἆο σωοπο ΝοερίιπΙ Πο αοοορεγιαπί Βομ. Α. οππι 
8. 405. κύδε γαίων, Ρ9Ο κυδιων, σεμνυνόμτνος, πλδΙάθί ρ]οτῖοδο, ᾖον6 Ἠμεγαίο. Τί 
ΤΙΙΏ ΥΕΥΡΙΙ5 Ἱερ]ίαν Ε. 996. 

ποσοβῆσαι, ἀποστρέψαι. 390. Ὅπ- 

πότε μυ.] ᾿Οπηνίκα αὐτόν. Ἐυνδῆσαι.] 
Συγδῆσαι. Ολύμπια 

ἤθελον ἄλλοι.] Οἱ Τιτάνες. καὶ γὰρ ἐν 
μ κος ρ . αν 
ἄλλοις φησί µάλα γάρ κε μάχης ἐπύ- 

θοντο καὶ ἄλλο, Οἵπερ νέρτεροί εἶσι 

Θεοὶ, ἸΚρόνον ἀμφὶς ἐὔντε.. 4990. Ἡρη 

τ’, ἠδὲ Ποεσειδάων, καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη.] 

Γράφεται, καὶ Φαῖβος ᾿Απόλλων. ᾖΖεὺς 
ή ας ΟΙ ῇ 

γαρ παραλαβὼν την εν ουραγῳ ὀμικησιν, 

]ὰς η διάλεκτος. 

ΕΕ ο μιας πάς περισσῶς τῇ παῤῥησίῳ ἐχρῆτο, πολλὰ 
ῇ αδάς 

αὐθάδη διαπραττόµενα. ἨΠοεσειδῶν δὲ 
/ .ν 

καὶ ρα. καὶ ᾿Απόλλων, καὶ ᾿Αθηνᾶ 
ἐβούλαντο αὐτὸν δήσαντες ὑποτάξαι. 

Θέτι δὲ ἀκούσασα παρὰ τοῦ πατρὸ 5 ς 

Νηρέως, ἦν γὰρ μάντις, τὴν κατὰ Διὸς 

ἐπιβωλὴν, ἔσπευσε πρὸς αὐτὸν, ἐπαγο- 
µένη Αἰγαίωνα φόβητρον τῶν ἐπιβουλευ- 

όντων Θεῶν. ἣν δὲ θαλάσσιος δαίµων 
. , τν 

οὗτος, καὶ τὸν πατέρα Ποσειδῶνα κατε- 
ν , 

βράβευεν. ἀκούσας δὲ ὁ Ζεὺς Θέτιδος, 
πεις ολοι ο ορ ς 

την μεν Ηραν εν τοις κατ αντου εσ- 

. κας μοῖς ἐκρέμασε. ᾖἸΠοσειδῶνι δὲ καὶ ᾿Α- 
; 

πόλλωνι, τὴν παρὰ Λπομέδοντι θητείαν 

ἐψηφίσατο. τῇ δὲ Θέτιδι τὴν ᾿Αχιλ- 

λέως τιμὴν εἰς τὰ μεταταῦτα ἐταμι- 

εύσατο. ἱστορεῖ Δίδυμο. 401. Ὕπε- 

λύσαο.] ᾿Ἐξείλου, ἔλυσας. 402. Ὦ- 
Ἑκατόγχει- 

Αἰολικῶς. τοὺς 

κα.] Ταχέως, σπουδαίως. 

ρο.] Ἑκατωτάχειρα. 
ἑκατωτάχειρας δὲ, γράφει 'Ἡσίαδος, οὐ- 

ρανοῦ καὶ γῆς ένας. Μακρόν.] Μέγα». 

493. Ὃν Βριάρεων Καλέουσι Θεοὶ, ”Αν- 

δρες δέ τε πάντες Αἰγαίων.] Τὸ πλήρες, 

ΑἈἰγαίωνα. τῶν δὲ δυωνύµων τὸ μὲν 
πρότερον ὄνομα Ὅμηρος εἰς θεοὺς ἀναφέ- 

ρει, τὸ δὲ δεύτερω εἰς ἀνθρώπους. ὡς 

καὶ τὸ, Χαλκίδα κικλήσκουσι Θεοὶ, ἄν- 

δρες δὲ Κύμινδιν. καὶ περὶ τοῦ ποταμοῦ, 
ὃν Ἐάνθον καλέουσι Θεοὶ, ἄνδρες δὲ Σκά- 

µανδρον. 4ο. Ὁ γὰρ αὗτε.] Οὗτος γὰρ 
δή. Βίῃ.] Βίᾳ. δυνάμει. Οὗ πατρός.] 
Τοῦ ἰδίου πατρός. ᾿Αμείνων. ] Ἰσχυρότερος, 

βελτίων. 405. Ὃς ῥα.] Ὅστις δή. Ίέρο- 

νίωνι.] Κρόνου παιδὶ, Δη. ΙΚύδεῖ γαίων.] 

ΤΠ αὐτοῦ δόξῃ γαυριῶν, καὶ σεμνυνόµενος. 

4096. Ὑπέδδεισαν.] ᾿Βφοβήθησαν. Οὐδ' 

ἔτ' ἔδησαν.] Τὸ πλῆρες, οὐκ ἔτι ἔδησαν. 
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τῶν νον μη μνήσασα παρέζεο, καὶ λα(θε γούνων, 

αἴ κεν πως θελησι ἐ επὶ Ίρωεσσιν ἀρήξαι, 

τοὺς δὲ κατα πρύμνας τε καὶ ἂμφ ὅλα ἔλσαι ᾽Αχαιοὺς 

κτεινοµένους, ὕνα πόντες επαύµωνται (βασιληος, 419 

γνῷ δὲ καὶ ̓ Άτρείδης εὐρυκρείων Ἄγαμεμνων 

ἡν ὤτην, οτ' ἄριστον ᾿᾽Αχαιῶν οὖδεν ἔ ετισε. 

Τὸν ο ἡμειβετ ἔπειτα Θετις κατὰ Φώκρυ χειυσα 

ῶὢ μοι, τέκνον ἐμον, τί νύ σ᾿ ἔτρεφον, αἰνὼ τεκουσα. 

αἲθ ὀφελες παρα νηυσιν ὠδάκρυτος καὶ ἄπημων 415 

ἠσθαι' ἐπεί νύ τοι αἴσα μυυθώ περ, οὔτι μάλα δήν. 

νὸν ὃ ὁ ἄμα τν ὠκύμορος καὶ ὀΐζυρος περὶ πάντων 

4090. ἀμφ' ἅλα Εέλσαι. 

407. παρέζεο, Ἀοϊ]οθι «οἀσπῦ ρτῖδοο πΠΟΓΕ 5αρρ]ίοος αἆ πεπιια α]έθγίας ἵπ 5ο]ο 5ειι 
Όνποπο οἀ[ῖογο ποἠθηῖςς ία κ πι] γουνάζονται, επι εἶας αππρ]οσαπίιγ: οξ. 59ο. 
512.---408. ϱ. αἲ κἐν πως ἐβέλῃ (Ρτο ἵνα ἐθέλη) σοὺς ᾿Αχαιοὺς ἀμφιέλσαι κατὰ πρύµνας καὶ 
καπᾶ ἆλα, «ποῖα ]απα δαπὲ Εαπάαπιθηία Εασω Αοπίνογαπι ἵπ οπξίτα θί τειχοµαχίας. 
-- Το. ἵνα πάντες ἐπαύρωνσαι βασιλπος, παπέ γεφὶς αἰιέίαπις ια φοἱεί εκ τεριπα 

οπ]ρα Ῥωπα οἶνίριις οοπιπηπηῖς Θ5565: 5θοΙΠά Τη 1]: πολλάκι καὶ σύµπασα πόλις 
κακοῦ ἀνδρὸς ἀπηύρα. ΊΝΗΠΙ ἐπαύρεσθαι, ἀπολαύειν, γεύεσθαι, θϊαπα ἀἰοίππατ Θ8, 4:σε ες- 
Ῥοπίπηις, 5οΠ ΕπΠΙΙ5. 

412. ἣν ἄτην φα]άβαπα παπα, Ύπα οσσβοαίας της οοππηθ]ία αβεσῖές ποπ τερι- 
{απάο, φ155 1πάς ππα]α αὐ]αζατας αἶς. ο ἄτη ν. αἆ Τ. 88.---οὐδὲν ἔτισε, ἠτίμησε. 0011- 
ἑαπηε]ία αβοοέ: ν. αά ν5. τ7τ. 

414-435. Ῥτοπηήιαι Τ]οιῖς 5ο Ἰονεπι αἀϊσαγαπη ε55ο ἀποάςεοίπιο αὐλίπς ἀἴθ. 
414. τί νύ σ᾿ ἔποεφ», αἰνὰ τεκοῦσαν Ἡ. 6. πρὸς τί αἰνῶς, δυστυχιῶς Ἐτεκόν σε. ιοᾷ πιος 

πῷ σε χακῃ αἴσῃ σέκον ἓν με εγάροισ. ΑΠΡΙ εσε δυστοκοῦσα, εί Σ. 64: δυσαριστοτόκεια. 
415. αἲθ ὄφελες. ὡς ἔφελες. φιίαπι ἀεὐεῦας. ες εἴτε ΡΤΟ ἤ. ἦτε, δή. «παπα νε]]επι, ἔτι 

6556 Ροιιίκεος Ἱπίασίιις α». αἀνειςὶς οαδίρας ! οπτα Εδῖ Εαὔάπη δἷες νίνετε Ώτενα ἵοπαρι», 
μύνυνθα ζώειν, εἶναι, (ιο οΠοϊεπάτα εκ ἧσθαι. Ρ8υ]]ο ἀππίαδς αξ Ζ. ΤΑΙ. οὐδὲ Λυκόοργος 

497. Τῶν νῦν µι».] Τούτων δὴ ἐπὶ τοῦ µρίση, µάθη. 412. Ἡν ἄτην.] Τὸν ἰδί- 
παρόντες αὐτόν. Μνήσασα.] Ὑπομνή- αν ἀβουλίαν καὶ βλάβη». "Ὁτ' ἄρι- 

σασα. αρέζεο.] Παρακαθέζου. Ἰαὶ στω.] Ὅτι τὸν ἄριστον. ἀντὶ τοῦ, ἐμὲ 
λαβὲ γούνων.] Τῶν γωάτων κρώτησον. τὸν Αχιλλέα. Οὐδὲν ἔτισε.] Κατ «ὓ- 
498. Αἴ κέν πως.] ᾿Εάν πως. ᾿Εθέλη- δὲν ἐτίκησε. 413. Ἡμείβετο.] ἸΑ- 
σι.] Βουληθῃ, θελήση. Ἐπὶ Τρώεσσιν πεκρίατο. Δακρυχέουσα.] Δακρύουσα, 
ἀρῆξαι.] ᾿Επιβοηθῆσαι τοῖς Τρωσί. 490. κλαίυσα. 414. Τί νυ.] Διατί δή σε 
Τοὺς δε.] Τωὼς Ἕλληνας, Κατὰ πρύ- ἀνέτρεφω»; Αἰνὰ τεκοῦσα.] ᾿Ἐπὶ κακῷ 

µνας.] Τὰς ναῖς. ἀπὸ µέρος φησί. «γενήσασα. 414. Αἴθ ὄφελε.] Εἴθε 
πρύµνα γὰρ µέρος τῆς νεῶς τὸ ἔσχατον. ὄφελες. ἔστιν ἐπίῤῥημα εὐκτικό. ᾿Α- 

Καὶ ἀμφ' ἅλα.] ἸΚαὶ περὶ τὴν θάλασ- δάκρυτος.] Ανευ δακρύων, ἄλυπος. 'Απ- 
σαν. Ἔλσαι.] Συνελάσαι, συγκλεῖσαι. Ἠἥμων.] ᾿Αβλαβής. 416. Ἐπεί νύ τοι.] 
41Ο. Κτεινοµένους.] ᾿Αναιρουμένους, φο- πειδή σοι. Αἶσα.] Εἱμαρμένη, μαῖρα. 
νευοµένους. Ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βα- Μήιυνθα.] Ἐπ' ὀλίγο ἈΧρόνον. 417. 
σιλῃος.] "Ἱν' ἀπολαύσωσι πάντες τῆς "Άμα.] Ὁμοῦ. ᾿Ωκύμορος] Ταχυθάνα- 

ἀβουλίας τοῦ βασιλέως. τοντέστι», ἵνα τος. ᾿Οϊζυρός] ᾿Ἐπίπωος, ταλαίπωρος, 

ἀπόλωνται δὲ αὐτόν. 411. Γνῷ.] Τνω- Ἅἄθλια. Περὶ πάντων.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὑπὲρ 
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δ4 ΙΛΙΑΔΟΣ Α. α1δ---ᾳὰ5. ΤΤΒ.Τ. 

ἔπλεο. τῷ σε κακή αἴση τέκον ἐν μεγάροισι- 

τουτο δέ Τ0ἱ ἐρέουσα ἔπος Δι τερπικεραύνῳ 

εἰμ αὐτὴ προς Ὄλυμπο ὠγώννιφον, αἴ κε πίθηται. 42ο 

ἄλλα σὺ μεν νυν, νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι, 

μηνε Αχαιοισε πολέμου δ ὠποπαύεο πάµπαν. 

Ζευς γαρ ες Ὥκεανον μετ ὠἀμύμονας Αἰθιοπήας 

χθιζος ἔθη κατα δαΐτα, ῥεοὶ ο ἅμα πόντες ἔποντο. 

δωδεκάτη δε τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὕλυμπόνδε" 425 

419. ἐρέουσα Εέπος. 4323. Ἐταί ἐπ᾽ Ὠκεανόν. εἲ μετὰ δαῖτα. 

δν ἦν. 6ἱ 1390. οὐδ' ἄρ ἔτι δὴν ἦν. Όαπι νΒ. 417. οἱ. Σ. 50. 61. 84----418. σῷ. εκροπιιπέ 
δ ὅ, Ργωςίαΐ τοβάστο, αἴο, οὕτως. Ἱιῦ Ἐ. 2900. Τῷ ῥα κακῃ αἴση---ΡΤΟ, οὕπως ἄρα. Ζ. 224- 
πῷ νῦν σοι μὲν ἐγὼ Ἓεῖνοε. Ἐξ τῷ κε. Τ. 61. τῷ κ᾿ οὗ τόσσοι ᾽Αχιαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδως 
πδῖ οὔίαπα ιδίαν, οὕτω ἄν. 

419. εἶἷμι ἐρέουσα ποῦτο ἔπος, Ἡ. Ἰ. Ῥτθυθ» ΑοΙ15, αιιας ἴ]]α ἀε[ετεί αἆ ᾖοτεπῃ, Πρῖς 
παπα ξαπα «ο ον]. ο. 497. ---423. Ὠϊον αἩφιιοί νασατο ἀεθοραί οχοτοῖϊας, αἱ α Ίπο 5ε 
τοοῖροτοῖ εἰ αἲ ριρΠατη 5ο Ῥατατου. Ὑασαοποπι Ἰαπο α παγί]ο αφιιο τερθθέ, αποά 
ογαῦ ποιητικώτερο. ΤΠθίϊ5 ο ονί τὸ δαρρ]σατοί α ΗΠο τοραία, πανταῦ | ουθτῃ αμθεςο αὐ 
ΟἼγπιρο, Ρτοοσιπα αἆ Οὐ0θαΠΙΙΠΩ μεθ ἀμύμονας Αἰβιοππας. 16 πιγίΠο 1μ5ο απί ΓΟΓ- 
πηπ]α παγίῃῖσα, 1 Ἱίογαπα Ο. Α. 23. οσοιστῖς, ο. Ἡ. Ψ. 205, ΠΙΙ] φαἲῖς πίο ο0- 
ει] Ῥοΐεσέ: Οοπ]εσίιτω 4θ εο Ἠΐο Ίοσαπα πον Ἠαβθηί. αἱ 65ὲ ἴεποτθ, ἐς ᾿Ω κεανὸν, 
Οοραππα Ἡ, ]. 6556 ἀθιπῃ, Ρο ἓς ᾿Ωκεανοῦ δώμα, 6ἱ 50465 οσὺ ἵπ Ταιι]ο5ο απΠΠ6, (ἳ 
ἴθιγας απαδῖέ, Ίουιις απίοπα ρα]α ποπ. π οοσἱἀθηίθ, κοᾷ 1π πιθγῖάῖο τί Ῥ. 5. να] οτῖ- 
οπίε ἀθο]αταζατ, 81. οκίτεπ ἴθγγατιπα Ἠίορες Ῥτίδοο ΕΙΊΠΟΠΕΘ Ἠαρεπίαγ. Εκοι- 
Ῥϊππίασ α 4θο 41 ΟΙγπαρή ρετ ΧΤΙ ἀῑες [ονῖς ορυ]». Ἠσο ἀθο]αταί 1ρ5ο Ῥοεία. Δί 
Βαπά5 παγίμὰ Ίαπα νείετος Ἰαὐῖς.---Τήορες ὠμύμονες. εκτ, Ῥγερο]αγί, ΠϊμΙ] απη- 
ΡΗ5, τιί 90ρ0 ἀμύμων.---καπὼ δαῖπα» Ῥτο ἐπί. θεοὶ δ' ἅμα πάντες ἔποντο 6ΥΡΟ εκο]ιδα. 

πάντας ἀνθρώπους. 4189. Ἔπλευ.] Ἔ- νέφεσι µέρη. τὰ γὰρ ἄκρα τοῦ ᾿Ολύμ- 

ένο. Λέγεται γὰρ τὴν Θέτι παρὰ που, ὡς ὑπερφερῃ, καὶ ὑπερνεφῇ, οὔτε 
Δις μαθεῖν τὰ περὶ Αχιλλέως. Ὅτι νίφεται, οὔτε κατομβρεῖται, κατ αὐτὸν 

3 λ ΄ ε) . /. ΔΝ ” ΄ ν Ν .’ 3). /. . α 
εἰ μὲν µείνῃ ἐν τῇ Φθίΐᾳ, μὴ συμπλεύ- τὸν ποιητὴν λέγοντα Οὕλυμπον Β’, ὃν 

.. - / - Α 

σας τοῖς Ἕλλησι εἰς τὴν Ίλιον, πολλὴ 
η ερ ἄν τν ας 

μὲν ἔσται αὐτῷ ζωὴ, ἄδοξος δέ. εἰ δὲ 
ξ Ν : κ 

συνέλθοι αὐτοῖς, ἔσται ὀλιγοχρόνιος μὲν, 
να ο οι ρα ΜΕ ἀλλὰ ἀαΐδιμος, καὶ εὐκλεής. ὅθεν ὡς προ- 
ειδυῖα Ἡη Θέτις τοῦτο, ἦν αὐτὸν παρα- 

τν - 
θεµένη εἰς τὸν Λυκομήδους παρθενῶνα ὡς 

σμ 
ἡ δὲ Σκύρος µία 

τα οκ 
Τῷ σε.) Δι δή 

. 9 ”/ .ώ /, ν/ σε. Κακῇ αἴσῃ.] Κακῇ μοίρα. Τέκον.] 

κόρην ἐν τῇ Σκύρω. 

ἐστὶ τῶν Κυκλάδων. 

Ἔτεκον, ἐγέννησα. Ἐν µεγάραισι».] Ἐν 
419. Ἐρέουσα.] Λέξουσα, 

Τερπικεραύνῳ.] Τερπο- 
µένῳ κεραυνοῖς, ἡ καταγωνιζοµένῳ τοὺς 

ερ) 
τοῖς ὀίΚκοις. 

ἀπαγγελῶσα. 

ἐναντίους, καὶ τρέποντι κεραυνοῖς. 49Ο. 
Ἡ) / Ἐϊμι.] ᾿"Απειμι, πορεύοµαι. ἩΠροπερι- 

/ δν 5 ο οι ο 
σπωµένως δὲ ἀναγνωστέων' εἰ δὲ ὀξυτό- 

ο ο 
γως, δηλοῖ τὸ ὑπάρχω ἡ λέξι. ᾿Αγάν- 

/{ ον - 

νιφω.] Πὸν λίαν νιφόμενον τὰ ὑπὸ τοῖς 

φασι Θεῶν ἔδος ἀσφαλὲς αἰεὶ Ἔμ- 

μεναι οὔτ ἀνέμοισι τιάσσεται, οὔτέ 

ποτ᾽ ὄμβρῳ Δεύεται, οὔτε χιὼν ἐπιπίλ- 
ναται ἀλλὰ µάλ αἴἵθη Πέπταται 
ἀνέφελος, λευκή ὃ' ἐπιδέδρομεν αἴγλη. 
ἀγάννιφον οὖν ἤτοι τὸν πάνυ κατανιφό- 

µενω, ἢ οὔθ) ὅλως. Αἴκε πίθηται.] Ἔ- 

ἂν πεισθῃ. «491. ᾿Ὠκυπόροισι.] Τα- 

χέως πλεούσαις. ο. Μήνιε.] ὪὉρ- 

γίζο. Πάμπαν.] Παντελῶς, πάνυ. 
45 3. Ἔς ᾿Ωκεανό.] Παρὰ τὸν Ὥκεα- 

νόν. ὁ δὲ ᾿Ὠκεανὸς, ποταμός ἐστι, καθ’ 

Ὅμηρο. ᾽Αμύμονας.] ᾽Αμωμήτους, ᾱ- 

γαυιὺς, ἢ ἀφόγους. Αἰθιοππας.] Αἰθί- 

οπας. 424. Χθιζό.] Χθέ. Μετὰ 

Ἔπωτο.] Ἠκο- 

435. ᾿Ἐλεύσεται.] Παρα- 

γενήσεται, ἔλθη. Οὕλυμπόνδε.] Εἰς τὸν 

δαῖτα.] ᾿Επὶ εὐωχία». 
λούθησαν. 



τΙΕ. τ. ΙΔΙΑΔΟΣ ΑΔ. α26---μ14. η 

/ ΄ ς Ν ν Δ ” 

καὶ τότ ἔπειτό τοι εἶμι Δῶς προτὶ χαλκοβατὲς δῶ, 
/ , ν. ενα. 

καί µιν Ὑουνάσομαι, καί µιν πείσεσθαι ὀἷω. 
Δ π , η , στα ς 3 

Ὡς «ρα φώνήσασ ἀπε[βήσωτο" τὸν ὃ ἔλιπ᾽ αὐτοῦ 
κ Ν .. ΄ Ν 

χωόμενον κατὼ θυμὸν εὐζώνοιο γυναικὸς, 
’ « ” 3 / ας ” κ 

τήν ῥα [βίη ἀέκοντος ἀπηύρω. Αὐταρ Οδυσσεὺς 439 
. 1) ., ”/ νε / 
ες Χρύσην ἴκανεν, ὤγων ἱερην ἑκατόμ/βην. 

ε . εϱ/ Ν ΄ θέ . Ν “ 

οἱ ὃ οτε δη λίµενος πολυ(θενθέεος εντος {κοντο. 
η « Ν , Ἡ Ν. Ἶ 

ἱστία μεν στείλωντο, θέσων ὃ ἐν νηϊ μελαινη" 

4309. ἀξέκοντος. 

Ἐ]οιίάο 2 Βοαϊοσί 1ρσα Ἰαὐιίαῦας ἐπ οπαγὲς Ἱεταπί 4 Ο]γπιρῆ,---426. Διὸς προτὶ χίαλ- 
κοβατὶς δῶ. χαλκοῦν αμα. ιτ 4ο ΟἼγταρο 5επιθὶ πιοπεαίαγ: οδί ἴ]]ο ἵπ Ἡοπηοτίοῖς 
οαγπϊηῖριας πποάο πποής αἀπαυγαζας απ ετας ἵπ πίῦας Ῥίοτυτα, Τ]ητασῖο, Ῥοσίθα 
Μαοθάοπίως Ἰπίον Ῥΐενος Ισίας Ῥτουαυί]ε Βὲ ῥυίπιάπα ποοπεπι 46 Ίας 5εάς 4θογτα 
οτέπα Ἰαμίσδος α{ί αραιά Ἔτοίαπος 5εᾷος οονὶ ἁπία Τάα, δὲ δἷο αλῖν ας Ιπίθτ α]ῑος 
Ῥορι]ο. Ἀπο Ἰίαμιο ΟΙγπαριας Ἠαῦαί Ἱαρα, οπουπηῖηα, ΤθοθδδΙΙ5, απγασζιϊς, θδὲ πο- 
λύππυχος, πολυδειρὰς, Ἠπῦθί ῥίον, Ργοπιοπέοτίπα, παδίρας οὐίορίέαγ.  ΈΤαπι νετο 
ΟἼγπιριις ἀεο]αταί Περίαπι «ον1δ, απή παπα η Ἠοο πποπίς οοηκΕαίαπας Ίο αἀονπαία 
οδὲ 15, ο π Ἠθγουπα ντα ἆοπιος ρεϊποῖραπα τοβΙππ(Πθ ΟΓΠΗΤΘ 5οἰεραπέ: καπ ἵπ οᾳ 
Ῥ]γος ο ἴσοι]ε, ῥάλαμοι, ἀθοσιπηας θδί ΠΙΗΦΠΙΠΙ δώμα, Φ015, αἰτίατα, Ύπο 4 60ΠΥ6- 
πῖαπέε εἰ ορι]απίαν. Τη οππαίζα οσῖ, ᾳποά ραπείος, φο]απα, 068, πε ουδ καπές 
αἱ Ίαχας ογαί πετοῖος ἰα(ΐδς ν. Οάγλε. Η. δ6. 5ᾳ. εἴ Δ. 71. 54. Ἰπάς ἨΙΠΠΟ χάλκο- 
βατὲς δώμα. 

43ο--- 57. Ἑολαϊατ ραϊτῖ ΟἨτυδί βία 0Ἠτγκαῖς, Εὲ 5αογαπα Αροηημι εἰ τοάσιιπέ 16- 
ρα Αολζνοσαπη. 

439. Ατιζιομμι πανγα(ιοπῖς 861 Ῥούΐις Γοοϊίας οἱ Ἰα15, παπα ατίθτη ἴπ Ρρορίαπα εκ 
ποβίτογιπα Ποπαῖππα ἀιδριίαΙοπῖθεις ἐγαπδίουτο ποπ, φροοίαίας η τεῦας οχί]ρις οί 
θπίρις αἲ οοπ]ογαπα αἀκρθοίαπα οχμΙρεπαϊ ποη. φΡ]οπάϊάο οσπαξα» πο Ἠ τοις 
550ρε δις θδὲ, 5ο αἰπαρ]ίοί οπαγγαβοπθ, οι καρασϊίαίθ ἵαππεπ πηῖτα ἵπ ἀῑ]οοία Ῥο- 
Βοταπα ΤΘΓΙΠΗ, 110 9θησιις Γεπαπὲ: ο]α5 σεηοτῖς ρ]ατα 5ο οβετεραπί 1π απίΐφα υτία, 
απαπα ἵπ νέα ποδίτα 1155 οχῳἰκἰθἰοσῖς αγς Ἰπδίγιππεπία οβονο κἱπαρ]ίσοτη αάαπηῦγα- 
Ώοπαπι Ἠσπιιά αὐπητίοηίας ν]ρατία απίθτη ας Ιπιρ]οῖα ἵπ Γαδαά1ο οἱ οοπίρπαίΙ Ἰαῦοι. 

Βἰπαϊ πποᾶο οβη5θπάππη οδί 4ο οπηΗληας.---431. 6γήδα, αἱ εκ Ἡ. ]. Ῥαΐοί, αος θε 
πιαγπηα, ἵπ θπα 0Ἠχγς6ς 5ασθτάος {οππρ]ο Αροιημις Απηπίμεϊ (ν. αά ν5. πο.) ργᾶ- 
Βηες ἀἴνετεα Π]α αὖ α[α τουρηογε, Ἰπίος Ἔτο]ατα οί Ἰμοσίιτα ρτοπποπτοσίπη, δίία. 
Βρες τ0ς. ἀῑθμοπί Ἐεβοπῖς, τερῖς ΈἨεὺες οἳ. αἲ νς. 266.---433. ἱστία μὲν στείλαντο, 

ἜὌλιμπον. 96. Διὸς ποτί.] Πρὸς τὸ στόλου. ἂφ οὗ εὐειδοῦς, ἀπὸ μέρους. (δι β - κα - ξ ο ον μια το 
τοῦ Διός. Χαλκοβατές.] ᾿Ισχυρῶς βε- 439. Τήν ῥα.] Μντωα δή. Βί.] Βίᾳ, 
βηκὸς, στερεό. Δὸ.] Δῶμα, οἷ- δυνάμει, μετὰ βίας. ᾿Λέκωτος.] "Ακον- 
κίαν. τὸ δὲ πάθος, ἀποκοπή. 4327. τος, μὴ βουλομένω. ᾽Απηύρων.] ᾿Αϕφεί- 

Γουνάσομαι.] Γοωυπετήσω, λιτανεύσω. ἍΆοντο. Αὐτὰρ ᾿Ὀδυσσεύς.] Ὁ δὲ ὌΌδυσ- 
Πείσεσθαι.]) Πεισθῆναι. ὡς ἀμφί- σεὺς ἐν τοσούτῳ. 431. Ἔς Χρύσην.] 
βυλον δὲ αὐτό φῆσι, διότι Ίδει τὸ Βϊς Χρύσαν. κανε.) Παρεγένετο, ἔφθα- 

αὐτοπαθὲς τῆς Ἡρας. 4328. Ὡς ᾱ- σεν. Ἱερήν.] “ἱερὰν, μεγάλην. 432. Οἱ 

ρα.] Οὕτως δή. Φωνήσασα.] Εϊποῦσα. ὃ' ὅτε.] Οὗτοι δὲ πότε. Λιμένας.) Τοῦ αἰ-- 

ἸΑπεβήσατο.] ᾿Απέβη, ἀπῆλθεν. "Ελι- γιαλοῦ. Πολυβενθέος.] Πολὺ βάθος ἔχον- η Γοῃ ή γ 5 έχ, 

πε.] Κατέλιπε. ἍἈΑὐτοῦ.] ᾿Αντὶ τοῦ, τος. βαθυτάτου. 433. Ἱστία.] Τῆς νηὸς 
..ϕ  ] Ν ΄ / ες ὸῃ/ ϱ ὁ Νο» Π / / 

αὐτόθι, ἐπὶ τὸν τόποῳ. «490. Χωό- ᾖἢ ὀθόνη. ὃ ἐστι τὸ ἄρμενοχ, ἱστίον λέγε- 
/ Β , πα. ο εδ ν ν ν / / ν µενον.] Λυπούμενον, ὀργιζόμενν. ᾿Εὖ- ται ἱστὸς δὲ, τὸ µέγα ξύλον τὸ κα- 

ζώνοιο.] ἈἘὐζώστου, καλῆς καὶ εὐ- τάρτιν λεγόμενν ὑπὸ τῶν ναυτικῶν. 



56 ΙΔΙΑΔΟΣ ΔΑ. 4.4---μς. 118. 1. 

ἱστον ὃ ἱστοδόκη πέλασαν, Ὑροτόνοισω ύφεντες 
καρπαλίµως" την ὃ εἰς ὅρμον προέρυσσων ερετμοῖς. 435 
εκ ὃ εὖνως βαλω» κατω δὲ πρυμνήσι ἔδησαν" 
ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ [βαΐνον ἐπὶ ῥηγμήνι θωλόσσης' 
ἐκ δ) ἑκατόμβην. (ήσαν ἐκηβόλῳ ᾽ Απόλλωνι. 

ἐκ δὲ Χρυσηις νηος (ή ποντοπόροιο. 
τὴν μεν ἔπειτ επὶ βωμον ο ἄγων 3 πολύμητις ᾿Ὀδυσσεὺς, 449 
πατβὶ φίλῳ εν χερσὶ τίθει, καί µιν προσεευεν' 
ο Χρύση, πρό µ ἔπεμψεν αναξ ὠνδρῶν Αγαμέμνων, 

παϊδό τε σοὶ ὠγέμεν, Φοίβω ϐ' ἱερην ἑκατόμββην 

ῥέζαι ὁ ὑπερ Δαναών, ὄφρ' ἱλασόμεσθω ἅ αναπτα, 

ὃς νυν ᾿Αργείοισι πολύστονα κήθε ἐφήκεν. 445 

435. προ[έρσσαν. 

442. πρέπεµψε Γάναξ. 
σώμεθ’. 

438. βῆσαν Γεκηβύλῳ ν. 0055. 
444. ἱλασόμεσθα Γάνακτα. ν. 00λ». α]. ἕλασ- 

441. προσέΓειπε. 

συνέστειλαν, καθεῖλον.----434. προτόνοισιν ὑφέ Ἔκμρ ὑφένσες σὸν ἰσσὸν προπόνοις» διὰ πῶν προτό- 

νων (όλων, ἰμάνπων) ππισ Ἰηπαιῖς. -436. ἔκ δ εὐνὰς ἔβαλον. εὐναίας., Σασα, ας Ῥτο 

αποοτῖς ογαΠῖ.----4-4Ο. ἐπ] βωμὸν ἄγων. ἨΟΠ θιιδῖ δαοθγάο5 αἲ αταπα Παβιαγείς 5εᾷ Ίαπι 
σπα 1πάΙοίο οἱ Ῥαγα{ο καοτο. 

Στείλαντο.] Σννέστειλαν, καθεῖλον. Θέ- 

σαν.] Ἓθηκαν. 434. Ἱστοδόκ.] Τῇῆ 

ὑποδεχομένῃ τὸν ἱστὸν ἱστοθήκῃ. λέγει 
δὲ τῷ κατὰ τὴν πρύµναν ἀνέχωτι ξύλῳ, 
καθ’ οὗ κλίνεται ὁ ἱστό. Πέλασαν.] 

Προσεπέλασαν, προσήγαγω. µετωνυµία. 
πουτέστι, πελασθήηναι ἐποίησαν. Η1ρο- 

τόνοισι-] Τοῖς προτεταμέναῖς κἄλοις, 

οἵτιες τὸν στὸν περιτείουσι, ἵνα ᾖ 
ὀρθ. “Ὑφέντες.] ᾿Ενδόσαντες, χαλά- 

435. Καρπαλίµως.] Ταχέως. 
ον ω 
απο του 

σαντες. 
Εἰς ὅρμον.] Ἑΐς τὸν λιμένα. 

ὁρμεῖν καὶ ἵστασθαι ἐν αὐτῷ τὰς ναῖς. 
: ͵ 

Προέρυσσαν.] Προσείλκυσα», προσήγα- 
. . ο ο / 

γ0Υ. Ερετμοῖς.] Εερεσίαις, Κωπηλασί- 

αι. 436. Ἐκ ὃ εὐνάς.] Τὰς ἁγκύ- 
Αν ας ιδ. .ν ΔΝ 

ῥρας. νῦν λέγει τὰς σιδηρᾶς. παρὰ τὸ 
5 , 

εὐνάζειν τὴν ναῦν χαλωμένας εἰς τὸ 

ὕδωρ, καὶ ποιεῦ ἵστασθαι. τρία δὲ ση- 

μαΐνει ἡ λέξις παρὰ τῷ ποντῃ. τὴν 
/ ς “ / ”- το » .ω 

κοιτην, ως οταν λεγῃ, ευγη ενι μαλακη 

Ν ”/. ε ο) ” δ᾽ ΦΑΝ εβ τὴν ἄγκυραν, ὡς »ῦν, ἐκ δ' εὐνὰς ἐβα- 
- ο) ΔΝ λον. τὴν διατριβήν, ὡς τὸ, ὅθι φασὶ 

υ / υ 

Ἠνφωέως ἔμμεναι εὐνάς. Ἔβαλον.] 

Ἐξέβαλο, καὶ καθηκαν. Ἡρυμνήσια.] 
Τὰ ἀπόγεια σχοιία, οἷς ἐκ τῆς πρύµνης 

προσδεσμεῖται ἡ ναῦς πρὸς τῃ }ῇ. 

437. Ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαΐνον.] Ἐξέ- 

Ἐπὶ ῥηγμῖνι.] 

᾿Επὶ τῷ αἰγιαλῷ. οὕτως δὲ εἴρηται ἀπὸ 

βαινον δὲ καὶ αὐτοί. 

τοῦ παραβῥήσσεσθαι αὐτῷ τὰ κύματα. 

4390. Ἔκ δὲ Χρυσηϊῖς νηὸς βη.] ᾿Εξέβη 
δὲ καὶ ἤ Χρυσηϊς τῆς νηός. Ἰοντοπό- 

ροιο.] Της τὸν πόντω περώσης, θαλασ- 
σοπλέυ. 44ο. ἨΠολύμητις] Πολύ- 

βουλας, συνετός. «44Ι. Ἐν χερσὶ τί- 
θει.] Εν ταῖς χερσὶ τοῦ πατρὸς ἐδίδου. 

Καΐ µιν.] Ἰαὶ αὐτό. 449. Πρό μ 
ἔπεμψε.] Πριέπεμψέ µε. ᾿"Αναξ ἂν- 

ὃρῶν.] Ὁ βασιλεὺς τῶν ἀνθρώπων. 

443. Παϊδά τε σα.] Καὶ τὴν θυγα- 
᾿Αγέμεν.] Άγειν. Φοαίβῳ 

θ’.] Καὶ τῷ ᾽Απόλλωνι. 444. Ῥέξαι.] 

Ἐπιτελέσαι, θῦσαι, ἱερουργῆσαι. Ὄφρ' 

ἱλασσώμεθα.] 

τέρα σοι. 

, : 
Ὅπως ἐξιλεωσώμε θα. 

"Ανακτα.] Τὸν ᾿Απόλλωνα νῦν. 445. 
Πολύστονα.] Πολλῶν στεναγμῶν αἴτια. 

Κήδεα.] Κακά. ᾿ἘΕφῆκε.] Ἐπέπεμψε. 



οι δα πι: ΙΛΙΑΔΟΣ Α. -6---4ςο. 

Ως εἰπὼν, ἐν χερσὶ τίθει" ὁ δὲ δεζατο χαίρων 

παῖδα φίλην. τοὶ ὃ ὦκα θεω κλειτὴν ἑκατόμ[βην 

ἑξείης ἔστησαν εὔδμητον περὶ βωμό. 

χερνέψαντο ὃ ἔ ἔπειτα, καὶ οὐλοχύτας ἀνελοντο. 

τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγαλ' εὖχετο, χείρας ἀνασχών' 

Κλῦθι µευ, ᾿Αργυρότοζ' , ὃς Χρύσην ὠμφιβέβηκας, 

Κιλλαν τε ζαθεη, Τενέδοιό τε ίφι ἀνάσσεις. 

Ίδη μεν ποτ έµευ παρος ἔκλυες εὐξαμενοιο' 

τίµησας μεν ἐμε, μέγα δ᾽ Ἀγαο λαὸν Αχαιῶν' 

ήδ ἔτι καὶ νυν μοι τόδ᾽ ̓ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ, 

δη νο νυν Δανασῖσω ἄεικέο λοιγον ἄμυνον. 

ὋΩς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ ὃ ἔκλυε Φόβος Απόλλων. 

αὐτὸρ ἐπεί ῥ εὔζαντο, καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 
αὖ ἔρυσαν μεν πρῶτα, καὶ ἔσφαζαν, καὶ ἔδειρων, 

45ο 

455 

νυ]ς. ὁ δ' ἐδέξατο. 452. τε Εἶφι Γανάσσεις. 
459. αὖ Γέρυσαν. 

Δ Γ 
ὣς Εειπὼν. 
: ῇ 
ἀξεικέα. 

446. 
450. 

440. οὐλοχύτας ἀνέλουτο. ππο]απι καἰσαπι εἰεναταπέ ππαπ αργα οαρας νΙοβτησ»ς 
(1Γεδεορ/εη) αιπι πο τθορς: ἴδηιιο Βπεϊ5 ππο]α 1Π5ροΓ5ᾶ. σαρῖθ ν]οΏπης», (προβάλ- 
λεται) 600118 1μ8ο νἰοίπια οοπεεταία πιπαηῖ, Ῥαπε απίθτη οὐλοχύται φο]]. κριθαῖ, ΠΟΠ 
πηοΗ (ας, «θὰ Ἰπίθστες, φα]έθια σταπῖς πο ηϊδὶ (πιςῖς ασ Εγασῖ. Οπιπίπο Ίουιι5 ποζαπά ας 
4ς πι απϊ(Ο αοτοτυτη. ο. Ώουγς. Ηα[ίσαση. ΤΠ, το. 

450. μεγάλα εὔχετο. µεγάλως. ΠΙΠΟ Ἱπαβπα, αἰία, Όουε: εκ εοηῖεχίο, εί εκ ιδια 
πημ]ογαπα Ἱοσογαπα. Αἲ ο βολο]. Ῥτοβοῖας. Τη8, 481. 2. κὺµα µε γάλ' Ἰάχε.--4δ1- 
3. Ἱτεταίις εκ δρ. τν. 47. 38-48: γαπίανῖε φοἱ]θππθπα ΓΟΓΙΙΒΠΗ: εἴποτε πώρος μου 
ἔκλυες---κλῦε ἐμοῦ καὶ νῦν. Ἠοου νο]απέ 8οο]. Β. οί 1,. εἰ προήκουσάς µου, δίκαιος εἶ καὶ 
νῦν ἀκοῦσαι. Μοκ ἴψαο, ἔβλαψας, ες Ἰώπτειν, ἵπτειν, Ἰάεπι φιοᾷ βλάπτειν.---455. ἠδὲ 

οοριι]αί αἰπαρ]ίοῖτος Ρτο καί. 
4590: αὖ ἐρύειν. γεναρίηλία οδγν]ός πηκοίατα, αί α οι] απ ΟΟΠΝΘΓΣΙΙΠΙ θᾳ5δοί νΙοῖπια» 

05, 416 πλ βαογΊ8, 11ο 4ῑς φαρετῖς βθγθηί: τοῖς οὐρανίοι ἄνω ἀναστρέφοντες τὸν τρᾶ- 

447. Παῖδα φίλην.] Τὴν προσφιλῆ γάλ εὔχετο.] Μεγάλως ηὔχετο. ᾿να- 
θυγατέρα. Ὥκα.] Ταχέως. Ἐλειτήν.] σχών.] ᾿Ανατείας 453. Πάρος] 
"Βνδοξω. 448. Εξείης.] Ἐφεξῆς "Έμπροσθεν. ἢ πρότερον. ᾿ἘΕμεῦ.] 'Εμοῦ. 
Ἐύδμητον.] Περὶ τὸν καλῶς ᾠκοδομη- Ἓκλυες.] ᾿Ἠπήκουες ἐμοῦ εὐχομένου. 

454. Τήμησας.] Τιμῆς ἠξίωσας, ἐτί- 

ἀησας. Μέγα δ' ἴψαο.] Μεγάλως ἔ- 

βλαψας. 455. Ἠδ' ἔτι καὶ »ῦν µοι.] 
Καὶ νῦν δή µα. Ἐπικρήηνων] ᾿Ἐπιτέ- 
λεσον. ᾿ΕΒέλδωρ.] ᾿Επιθύμημα. 456. 
᾿Αεικέα λοιγόν.] Αἰκιστικὸν, ἀπρεπῃ, 

”"Αμυνο.] ᾿Από- 
κατάπανσω. 4585. Αὐτὰρ 

µένο βωμόν. 449. Χερνίψαντο.] Τὰς 
χεῖρας ἐνίψαντο. Οὐλοχύτας.] Οὐλάς. 
εἰσὶ δὲ κριθαὶ μετὰ ἀἁλῶν μµεμιγμέναι, 
ἃς ἐπέχεον τοῖς Ἱερουργουμένοις ζώοις πβὸ 

τοῦ θύεσθαι, Ἠτοι πολυπληθείας χάρι», 

ἢ µνήµην ποιούµενοι τῆς ἀρχαίας βρό- 
σεως. ὡς γάρ φησι Θεόφραστος ἐν τῷ καὶ χαλεπὸν ὄλεθρον. 

περὶ εὑρημάτων, πρὶν Ἠ µάθωσιν οἳ ἄν- 
θρωποι ἀλεῖν τὸν Δημητριακὸν καρπὸν, 

ὅθεν οὐλὰς 

45Ο. Με- 

οὕτω σώας αὐτὰς ἠσθιον. 
- ΄ 

αὐτάς φησιν ὁ Πομητής. 

ΝΟΙ,. 1. 

στρεψον, 
ἐπεί ϱ.] Ἐπειδὴ δέ. Οὐλοχύτας.] Νὸν 

Προβάλωτο.] Προήνεγκαν, 
4509. Αὖ ἔρυσαν.] Εἰς 

ν βη 
τὰ κανᾶ. 
2) 
ἐβάστασαν. 

1 
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μηρούς τ' ἐξέταμον, κατά τε κνίσση ἐκάλυψαν, 46ο 
ἵπτυχα ποµσωτες, επ αὐτῶν δ ὠμοθετησαν. 

κατε ὃ ε επὶ σχιζης ὁ ὁ Ὑέρων, ἐπὶ ὃ αἴθοπα οἴνον 

λείβε' νέοι δὲ παρ αὐτον ἔχον πεμπώβολα χερσή. 
αὐταρ, επεὶ κατα μήρ ἐκάη καὶ σπλόγχνα πώσαντο, 

μιστυλλόν π᾿ ὥρα τὅλλα, κ ἀμφ' ὀβελάσυ ἔ Επειραν, 4ός 

ὠπτησών τε περιφραθέως, ἐρύσαντό τε πώντα. 

462. αἴθοπα Εοΐνον. 
466. Εερύσαντο. 

464. νι]σ. μῆρ εἰ σπλάγχν' ἐπάσαντο. 

χίπλον, αἲ οί αρ. Ἀομο]. Αροιοπ. ἴ, 587. Ἠίας ἩΙ ἵπ Πδσῖς απηιίαξαπη συοατπα 
ἨΠΟ δαΠί οχρορ](]. 

46ο. 1. Ἐχοῖσα Ίθπιοτα, ἴαποιαπη ρίηριογθς νΙοίπι Ῥατίον, Ππνο]νετιπί οπηθη{ο 
Ρὶς οἰγουπηάιιο(ο (δίστυχα ποιήσαντες), Έπα οσδίοῖας αἷαν ῬίηριΙογιτη οαγηΙπά Ίπρο- 
πιηῖςς ὠμοβετειν, ὠμὰ πάνποῦεν ἀκρωτηριάζειν: τὰ 1185, οὐπα θ0 1ρΠῖς νΙ οοΠηιιθεσθγθηέ, 
εὐι]]επίε α4ἴρο, αἀδίαῦαπί ριθτῖ, νέοι, πλπϊδίτῖ, Γγσαν, πο ταἲ γοτιηί, Όργια, η]ᾶ- 
πΊριις (οπθπίος α4 εοππεηάας 1π δίτιθ οἱ 1π Ἰουμπί περοπεπάας 6ΓΠΘ5 1Πίθυ οΓΕΠΊάΠ- 
ἀππα, πποία. οκ ση] [ασίο ἀῑδειμοπίες: Ειῇσνοί οπίτηα πασά οπη]πῖς, δἳ οαγῃες ἵπ Ἱιι- 
ΗΙΤΏ Ῥγονο]ηέῶ Εήκνοπί. οἱ. ΒορΗ. Απίίρ. 1921. 5. Οπίπε. ΧΠ, 496. 

464. Οπωτίζας, αππἀάς αροοδί Ῥτουθᾶαέ: ΠΠ ὐ καὶ σπλάγχινα πάσαντο: Ναπι 
τί δὲ 1Π αροάοςῖ ρηθοθ6έ, 5ίο θἱ καί. ν. ο. ΙΠξ. 478. ἄΠ ἃ νειμῖς µίστυλλόν π᾿ ἆρα. Βὶ 
οτάπθπα. τογαπα 1ο οἱ αλῖς Ἰουῖς, τί Β. 426. 54. ΟΟΠΊΡΑΓΟΣ: ἐοῦμς καστ! οτᾷο ης 6556 
ἀεριϊές Ψοπια ορδα {οπιογα οχοῖδα οσα Επαδῆς Ἱπιροπαπίαγ Πρηῖς οἱ ογεπιαπία 
Ἰπΐρτρα οχία νετηδιις ἵπβχα ἐπὶσιηζαγ οἱ Εηοία οοπΙΕάΗ ΚΣ. πώσαντο, ἐγεύσαντο. πα 
ογεπια(ῖς Ίαπι Γοποτίρς οί οχίῖς οὐπιθδίς, γοἨφι Ῥατγίες ν]οῖπας» 1π Εγηδία οοποἴδα» 
(αιιος. εί µιστύλλεσβαι) νετιβιις Ἱπβριπίις, αδκαηίς οἱ ρα] αρροπιιπίαν.  Ῥθοιή- 
ἀπ Ἠππο 5αστὶ οἱ ερι]αγιπα ογάἵπθια Πἱ ππαηΙ[οκίαπη, απί ᾱ- μίσσυλλόν τε ΙΠΙΕΙΠΗ θ996 
αζἱθΠ ΙΤ ΑΡΟΔΟΔΘΟΣ, απιὲ ΘαΠά. ποἨ. Ῥπουθάθγς Π]ςϊ ἃ 4608. δαΐνυντο. Βὶ Ῥτῖας Γουθτῖς, 
τοΠεπά πα εί τ Ροδέ µίστυλλον 6ί τεροποπάη δ' Ἱπ αροᾶοβῖ, κἶπ. Ροδίθτῖις, (ο]]οπάιας 
οδί νουσιις 467. {αποιαπῃ αΕ]ς οκ Ἰουῖς Ἠιιο Ἰηδογίι5: απί ἀἱορΠά ή θδί, Ῥοδί ΘΗΤΠΘ- 
ταία Ῥίατα ππο ραιιοῖς οοπιργοποπάΙ ποπίθη ατα: Ῥοδίφιαπι, ἔπηιαπι, αρραγαυεγαπέ 
οριαν. Ὦο οκᾶς ριδίαπιιπέ 1π ν]ία ρτίδοας δεις οχία ἰπερν]θγαπί αππαδρίοπες.---- 
466. ακεαβῖςδ, Πο. οοὐἶδ οαγπ]θιΙς Ἱ1δο5 Ἀθτορς, ΠΙΟ ποία τον: ὠπτάὰ, οὐχ; Σφθὰ, κρία 

τοὐπίσω ἀνέκλασαν τὸν τράχηλον τοῦ δυκεῖν ὅλα τὰ µέλη τοῦ ἱερίου καρ- 
θυοµένου ἱερείου, ὡς προσέχει» εἰς οὐρανὸν ποῦσθαι. 4620. Καῑε δ'.] Ἔκαιε δέ. 

Ἐπὶ σχίζης.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐπὶ σχιζῶν. 
ὄντων ἐν οὐρανῷ. πάλιν δὲ ποῖς ἥρωσιν Ἀΐἴθοπα.] Μέλανα, ἢ θερμό. 463. 
ὡς κατοιχοµένοις ἔντομα ἔθυον, ἀποβλέ- Λεῖβεν.] Νέοι.] Νεανί- 

ποντα κάτω εἷς γῆν. "Έδειραν.] Ἐξέ- σκι. Ἔχω.] Κατεῖχο, ἐκράτουν. 
δειραν. 46ο. Μηρού.] Τὰ µηριαῖα Πεμπώβολα.] Πέντε ὀβολοὺς ἔχωτα ἐκ 

ὀστᾶ. ᾿Εξέταμω.] ἸἘΕξέταμῳ, ἐξέ- μιᾶς λαβῆς κρατουµένης τριαμοειδῶς. 

κοψαν. Κατά τε κνίσση ἐκάλυψαν.] 464. Κατὰ μηρ ἐκάη.] Κατεκάη τὰ 
Καὶ ἐκάλνψαν τὰ µηρία τῷ λίπει. µμηριαῖα ὀστᾶ. Σπλάγχνα.] "Ἠπατα. 

» Σ ση « Ν »ν 
τοῖς Θεοῖς, οἷς καὶ ἐθύοντο, ὡς καὶ αὐτῶν 

Ἐπέσπενδε. 

461. Δίπτυχα ποιήσαντες.] Διπλώσαν- 
τες τὴν κνίσαν. νῦν δὲ λέγει τὸν ἐπί- 

πλουν. π' αὐτῶν ὃ ὠμοθέτησα».] 
ο πλ ο ο ΜΗ. 
Απ αυτων δε ωµων των µερειων απαρ- 

ν ο) 
ἑάμενοι, ἔκοψαν μικρὸν ἀπὸ παντὸς µέ- 

ρους, καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ µηρία, ὣς 

ὙἘπάσαντο.] ᾿Εγεύσαντο. 465. Μί- 
στυλλον.] Εἰς μικρὰ διέκοψαν. Ἅ' ἄρα 
τἄλλα.] [Καὶ τὰ ἄλλα. ᾽Αμϕ ἀβελασιν 
” ος, ῇ 
ἔπειραν.] Καὶ τοῖς ὀβελίσκοις περιεπει- 

ραν. 466. Περιφραδέως.] Πάνυ ἐμ- 
πείρως, καὶ ἐντέχνως. Ἐρύσαντο.] Εἰς 
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αὐταρ, ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό πα δαΐτα, 

δαίνυντ' Γ οὐδε τι θυµος ἐδεύετο θωιτος ε εἰση». 

αὐταρ επεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔ ερον Έντο 

κοῦροι μεν κρητηρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο" 47ο 

)ὠμησαν δ᾽ αρα πασημ επαρζώµενοι δεπάεσσυ. 

οἱ δε πανημέριοι μολπη θεον ἑλάσκοντο, 

καλὸν ὠείδοντες παιήονα, κοῦροι Αχαιών, 

μελποντες Ἑκσεργον' ὁ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ὠκούων. 

ημος. δ ήθλιος κωτεου, καὶ επὶ υέφας ἦλθε, 475 

δη τότε κοιωήσαντο παρα πρυµνήσια νηός. 

ἥμος ὃ ἠριγένειω φάνη ῥοδοδώκτυλος ᾿Ηὼς, 

465. Εοτίε ἐξίσης. ν. 0059. 474. Γεκάξεργον. 

αριά. Ποπιθπιτη. Α{λθπος. ΕδίαίἩ. ο. Ο]ατ]ς.---468. οἳ αβα τα αρροδίῖς οἳρῖς 5α- 
Παγιηέ 98. δαιτὸς ἔἴσης 4 θρι]ῖς Ὀοπί5, ]αι ες. απΐηια γος ἔεσος, ης φαξῖς οχρεαἸοπάα : 
αἶνο τί αἲς 1άθπι φιιοᾷ ἔσος, ναι τὲ δἳς 1άθα αποά ἃ εὔς ἐό, ἐσθλὸς, ἀγαθός. Ῥτίαβ ἴαπηθη 
ἀε[οπάΐσαις Ο. Υ. 2δ[----251. --4 69. ἐξ ἔρον ἔνπο. ἐζένπο ἔρονν πόθον, θ0Η1186 ἐξεπλήρωσαν ἵμε. 
ῥον. ἐξίημι, απζηηἒις ἐξίω, 8Ώ ἕω, θπηίο, εχίπηο, ο]σῖο: Γαππθ οσρυ] ρα Βί καβοίαςς 
ηΙΠΟ θδὲ φαἴίατο, οἴῖαπι αμδο]αίε: Τ. 492. ἐπεί κ΄ ἑωμεν πολέμοιο το ἐξώμεν ἔρον πολέμου, 

αδί Ἰενανοτίπηιις ατάοτοεπα Ραρπαπάϊ.. Ο1ρο οἱ ροζ καξαξὶς υὕπισα παπο ἀθπιάπα αἰφέγὶ-- 
δηέωπι παϊτοσϊς {οτίο. Ἀοϊμοεί ος πποτθ υΙί ρεῖνος ερι]ῖς Ίαπα Γαοῦς ἀῑκαυασισ Ῥο- 
οπ]απα. νἰπὶ αἆ Ἰβαοπθπα Γαοϊθπάαπα δἱ αά εὐλροπάτπι,---4 7ο. κρατΊρας ἐπεστέψαντο 
ποτοῖο Πὶ Θ, 232. κρατΆρας ἐπιστεφέας οἴνοιοι ταρ]είο Ἕκραο αἆ ογαπ δΙΤΗΠΙΩΤΗ.  δαπα 
οοτοπα γατα Ἄρτοεα Ἠοπποτίοί Ιρποταηί,----4Τ. ἐπαρξάμε νου, ἀδε η ιΙσας νΙππα ος οα- 
ἴοτο Ἠαμδίαπι ρουας ἀείποορς οπιηίρις οοην]νίς, ὑπζέίο |Γαοίο α. ἀεκίτα, πάς ἐνδεξια 
1πβ, 507. νε] ἐπιδεξια.---{73- παιήων Πο θδί οπππῖπο Ῥτο Ἠγπηπο ἀῑείας τί 1Πβ. Χ. 301. 
αἰδὶ Ρος νθιδιπα 5εηιιοηίοπι Ἠγτηπιις αά ΑΡροϊποπι τονοσαξ. 

τοὐπίσω εἵλκυσαν τοῦ πυρός. 467. Ἅὅλης ἡμέρας. Μολπῇ.] Ὕμνῳ, Φοῃ. 

Πόνου.] Της περὶ τὴν εὐωχίαν ἀσχολίας. Θεόν. Τὸν ᾿Απόλλωνα. Ἱλάσκοντο.] 

Τετύκοντο.] Κατεσκεύαζον, ηὐτρέπιζου. ᾿Ἐξευμενίζοντο, ἐξιλεῦντο. 473. Κα- 
Δαῖτα.] Εὐωχίαν. 468. Δαίνυντο.] λὸν ἀείδοντες. ] Ἠτοι καλὸν ἄδοντες, ἢ 

Ἐὐωχοῦντο. ᾿Εδεύετο.] ᾿Ενδεὶς ἦν. Δαι- καλῶς τὸν παιᾶνα. παιὰν δέ ἐστι ὕμνος 
τός.] Εὐωχίας. Ἐΐσης.] σης, πᾶσιω εἲς ᾿Απόλλωνα ἐπὶ ἀφέσει λοιμοῦ «ἀδό- 
ὁμοίας, ἢ ἰσομοίρου καὶ μεριστῆς. 469. µενος. Παιήοα.] Παιὰν, ᾠδῆς εἴδος. 

Πόσιος.] Ποτοῦ. ᾿Εδητύος] Εὐωχίας, Καῦρο.] Νέοι. 474. Μέλποτες.] Ὕ- 

βιώσεως. Ἔξ ἔρον ἕντο.] ᾿Εξέβαλον τὸν µμνοῦντες. ἀπὸ δὲ τοῦ εἰπεῖν τὸν ποιητὴν 
τῆς τροφῆς ἔρωτα. ὅ ἐστιν ἐκορσθη- τὸ, ὁ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ἀκοίων, διδα- 

σαν. ἔρον δὲ τὸν ἔρωτα Αἰολικῶς λέγει. σκόµεθα, ὅτι πλέον τῶν θυσιῶν τέρπον- 

47ο. Κοῦρι.] Οἱ νέοι. ἸΚρητῆρας.] ται οἱ Θεοὶ τοῖς οἰκείοις ἕκαστος ὕμνοις. 

Τοὺς κρατῆρας. ᾿Επεστέψαντο.] Αχρι “Ἑκάεργο.] Τὸν ᾿Απόλλωνα, ἐπιθετικῶς. 
τῆς στεφάνης ἐπλήρωσαν. ὃ ἐστι µέχρι 475. Ἠμος,) "Ἠνίκα, ὅτε. ᾿Ηέλιος.] 

τέλους. Ποτοῦυ.] Ποτο. 47ι. Νώ- “Ὁ ἥλις. Καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.] Καὶ 

µησαν.] Διεμέρισαν, διέδωκαν. Ἔπαρ- τὸ σκότος ἐγένετο. ὅ ἐστι νέξ. 476. 
ξάμενει.] "τοι τοῦ πίνειν ἀρχὴν ποιή- Δὴ τότε.] Τότε δή. Κοιμήσαντο.] Ἔ- 
σαντες, καὶ ἀπαρξάμενοι, καὶ σπείσαν- κοιµήθησαν. Παρὰ πρυµνήσια.] Παρὰ 

τες τοῖς Θεοῖς Δεπάεσσι.] Ποτηρίις, τὰ ἀπόγεα σχρυία. 477. Ἠριγέ- 

ἐκπώμασι. 472. Πανημέριω.] Δύ νεια.] Ἠτοι Ἡ τὸν ὄρθρον γεννῶσα Ἰμέ- 
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καὶ τότ ἔπειι ὠνώγοντο µετα στρατὸον εὖρυν Αχαιών. 
τοῖσι ὃ ἔκμενον οὔρον Ίει ἐκόεργος Απόλλων. 
οἱ ὃ ἱστὸν στήσαντ’, ἀνώ ϐ ἱστία λευκα πέτασσαν, 48ο 

ἐν ὤνεμος πρησε μέσον ἠστίον, ἀμφὶ δὲ κυµα 

στείρη πορφύρεον μεγάλ' ἴαχε, νηὸς ἰούσης" 

ἠ ο) ἔθεε κατα χύμα διαπρήσσουσα κελευθων. 

αυταρ. επεί ῥ᾽ ἵκοντο κάτα, στρατον εὐρὸν Αχαιών, 

νήα μεν ὄγε μέλαμαν. επ᾽ ἠπείροιο ἔρυσσαν. 48ς 

ὑψω ε επὶ ΜΨαμάβοις, ὁ ὑπο δ᾽ έρματα μακρῶ τόνυσσαν. 

αὐτοὶ δὲ σκίδναντο κατα κλισίας τε νέας τε. 

Αὐταρ ὁ μηνιε νηυσὶ πωρήμενος ὠκυπόροισι 

479. Γεκάξεργος. 482. Τμ. μέγα Είζαχε. 453. νυ]β. κέλευθα. 
485. ἐπ᾽ ἠπείροιο Γέρσσαν. 4587. νι]ρ. αὐτοὶ δ) ἐσκίδναντο. 

470. Ίκμενον οὔρον υεπι{ιπι Φθοιιίπι 6996 5αἲῖ5 οοηδίαί. Ὠιαριίαίασ 4ε είγπιο. Ῥτο- 
Ῥαρί]ο Βί Γΐρνε ἴκμι. ἵκμαι ΡΥΟ ἵκω. ἱκόμενος, πί Ὑ τρίο Έπ. ΤΠ. 687. οσο αιιίθηι 
Ῥογεας απρικία αὖ φεᾶε ἢεϊογὶ πιῖδεις απεκί. Ἀϊοηπε: Ὀεγι ασε: ἐμπρή- 
δει νεηία», ἐμφυσᾶ, νε]α. Ἐθ]ηια εκ δα Ῥτίκοογπη Ποπαπαπα πη]ἴδυιιθ αλ] ]οοῖς 
ποία φιηί.---486. ὑπετάνυσαν Ρτο διῤ]εοετιπέ, ὑπέβαλον. ὑφηκαν, ἕρματα, ἐρείσματα, εὰ. 
πανοπι 1π δίαΐι τοαπάαπῃ, πο Γοτίο Βιαοῖρας αλασπίίρις κοἰαία πιο Ἰαροίασία τήθ- 
τοῦ γθίτο 1π ΠΠ8ΤΘ. 

ρα, ἢ ἡ ὑπὸ τοῦ ὄρθρου γεννωµένη. Φά- ἐποικοδομεῖται τὰ ἄλλα ξύλα τῆς νεώς. 
νη.] Ἐφάνη. “Ῥοδιδάκτυλος.] οδό ἨΠορφύμεω.] Μέλαν. Μεγάλ ἴαχε.] 
χρους, διαυγής. πυῤῥώδης γὰρ ὁ ἀλρ ὄρ- Μεγάλως ἤχει. ὙΝηὺς ἰούσης.] Τῆς νεὼς 

θ/ου γήγνεται ἐν τῇ ἀνατολῇν ἀπὸ δὲ πορευομένης. ὅ ἐστι πλεούσης. 483. 

τοῦ σχήματος πῶν τῆς Χειρὸς δακτύλων, Ἐθεεν.] Ἔπλει, νῦν δὲ ἔτρεχε. Κατὰ 

παρίστησι τὸ τῶν ἀκτίνων σχημα. κῦμα.] Κατὰ τὴν θάλασσαν. Διαπρήσ- 

᾿Ἠώς.] Ἡμέρα. 4{7δ. ᾿Ανάγωτο.] Ἀ- σονσα.] Διαπερῶσα, διερχοµένη. Ἐέλεν- 
νήγοντο, ἐπέπλεο. Μετὰ στρατὸν εὐρὺν θον.] Πλοῦν. ἄλλοτε δὲ τὴν διὰ τῆς γῆς 

᾽Αχαιῶν.] ᾿Ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν “Ἑλλή- «δόν. 4:51. Δὐτὰρ ἐπει.] Ἔπειδη δέ. Ἱ- 

ων. 470. Ἴκμενον.] "Ητοι πορευτι- κοτο.] Παρεγένωτο. Εὐρύν.] Πλατὺν, 
κὸν, παρὰ τὸ ἱκγεῖσθαι. ἢ ὑηγρὸν, ἀπὸ µέγαν. 485. Οἱ.] Οὗτι. ᾿Επ᾽ ἠπεί- 

τῆς ἰκμάδος. καὶ γὰρ ἐν ἄλλοις φησὶν, ροιο.] ᾿Επὶ τῆς γῆς. "Έρυσσαν.] ᾿Ανείλ- 

ἀνέμων μένος ὑρὸν ἀέντων. ει.) Ἔ- κυσαν. 4856. Ὑψοῦ.] 'ΕφΦ᾽ ἕψους. ᾿Επὶ 
φίει, ἐπέπεμπε. 48ο. “Ἱστὼ.] Τὸ ψαμάθου.] Ἐπὶ τῆς ψάμμου. “Ὑπὸ δέ.] 
κατάρτιον. ἱστία δὲ πληθυντικῶς τὴν “Ὑποκάτω δέ. "Ἔρματα.] ᾿ρείσματα, 

ὀθόνην. Στήσαν.] Έστησαν. ᾿Ανά θ) στηβίγµατα. δασύνεται. τὰ γὰρ βρα- 
ἱστία λευκὰ πέτασαν.] ᾿Ανελκύσαντες ὙΧέα προ τοῦ ρ ἐπαγομένου τοῦ µ δασύ- 
δὲ καὶ τὰ τῆς νεὼς ὀθόνια Ἡπλωσαν. νεται, πλὴν τοῦ ἄρμενν. Μακρά.] 

481. Πρῆσεν.] ᾿Ενέπρησεν ἐφύσησε. Μεγάλα. Ἅ"άνυσσαν.] ἹΚατὰ μᾖκος 
Μέσον ἱστίον.] Μέσην τὴν ὀθόνην. ᾿Αμ- ὑπέθηκαν. 497. ᾿Εσκίδναντο.] ᾿Ἔσκε- 

φὶ δὲ κῦμα.] Περὶ δὲ τὸ κῦμα. 482. δάννυντο, ἐσκορπίζοντο. Κλισίας.] Σκή- 

Στείρῃ.] ΤΠ τρόπιδι τῆς νεὼς, ἐπεὶ στε- νάς. Νέας. Τὰς ναῦς 488. Αὐτὰρ 

ῥεωτέρα τῶν σανίδων ὑπάρχει. ἐπὶ γὰρ ὁ.] Οὗτος δε. Μήνιε.] ᾿Ωργίζετο. Πα- 
τῷ ξύλῳ τούτω ὥσπερ ἐπὶ θεµελίῳ τιωὶ µρήμενος] Ἡαρακαθήμενος "Ὠκυπόροι- 
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Διογενη Πηλέος υίος πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς. 

οὔτέ ποτ᾽ εἰς ὠγορην πωλέσκετο κυδιάνειρα», 499 

οὔτε ποτ' ἐς πόλεμον' ὀλλα Φθωνύθεσκε φίλον κηρ, 

αὖθι μένω, ποθέεσκε δ αὐτήν τε πτόλεμόν τε. 

Αλλ) ὅτε δή ῥ' β ἐκ. τοῖο θυωθεκάτη γόετ᾽ Ἠως, 

καὶ τότε δὴ προς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν εόντες 

πάντες ἅμα, Ζευς δ Ίρχε. Θετις δ) οὐ ληθετ᾽ ἐφετμέων 405 

παιδὸς ἐ εοῦ, ολλ᾽ η ἀνεθύσατο χύμα θαλόσσης, 

περιη δ ἄναβη μέγαν οὐρανον, Οὕλυμπον τε. 

ευρεν δ) εὐρύοπα Κρονίδην ἆ ώτερ Ἴμενον ἄλλων 

ὠκροτάτη κορυφή πολυδειράδος Οὐλύμποιο, 

και ῥα πάροιθ αὐτοῖο καθεζετο, καὶ λά[δε γούνων 5οο 

406. παιδὸς Γοῦ. 

40ο. ἀγορὴν Συδιάνειραν, ἐνδόξους ἄνδρας ποιοῦσαν. ος οἱ ορποῖο, πι. σαι αυ νοτρα 

ασιηί οἰοηποπιία οί Ργαάεπ ία ποπηθη. εί αποτοτ(αίοπι οοπσεφααπ{ας. 1Πῇ. 1. 441. 
ἀγλρίων, ἵνα π᾿ ὤνδρες ώριπρεπέες πελέθουσι. Μοκ ποθέεσκε δὲ Ῥτο γάρ. εί θθινύθεσκε κηρ 
ἐγαηδῖνθ. ἔφθειρε. 8ο θυμοφθόρον ἄχιος. κατ τέδειν θυµόν.---403. ἐκ τοῖο. ἐκ πούτου. τενρ]- 

οἷς νν5. 424. 5. Ἰπᾶς α ἀῑδ, φ10 αἰεογοαίῖο Ιπίος Αομί]]οα δὲ ΑραππεπΙποπεπι Ἰποϊάετας, 
οι Έμειῖς Αοἰ]Η παπὔανοτας, Ζονεπι αὐ ΟἸγπιρο αὔθλκα. πα πποα καὶ ἵπ αροάοςῖ 
ΥΔ(ΑΠ5 404. καὶ τόσε. 

4903---533. Τ]ειῖς ππαπάαςῖ αὖ Αο]]]ο ππεππος ἀἷς ἀποάθείπιο πηαπε (Περίη, ἑωθηὴν 
ὀρθρινὴ αἳ 386µ. Ὀν.) ΟΙγπαραπα αάῑςς ουτα }ονθ 5εοσδαπι α- ορίοτῖς ἀῑῑ αρῖς, ἑαπάεπιηιε 
οὐῖπεί, πὲ ]ε αππιαῖ, 5ο οΏθοζαγαπη 6556, πέ ΑΙ ρτο Ἱπ]ατία αοοθρία εαδβαι, τα 
το] βποσιπα εαρετίογε Γαοία Ῥες Αοῆ]]ῆς ἀἴδορσδιπα αὖ αγπιῖς: τόφρα ὃ' ἐπιτίθει Τρώεσσι 
κράτος, νίκην, Υ5. 500. 510. 

408. 4990. Οἰγπιρας πο πιοης εσι, Ἰπίτα παρες α5διχαεης, νατία άμα. ει οαουπήπα 
Ἠαρεηδς πι ΦΙΤΩΠΙΟ οπου πο 5εᾶεῖ «ρίοτ. ν. Ράμ]]ο απίε αἲ ν». 4260.---εὐρύοπα Κρον- 
δή», ]αΐ6 (οπαπίθτα: αὖ ὂψ, φωνή. ΑΙ Ἰαΐο ρτοβρίοίθης αἲ ὄπτομαι.-- 50Ο. παρίζετο, 
περοίθ «αρρ]εχ [αοία: ν. Σαρ. αἆ 497. ὮΤυπι ἔλαβεν αὐτὸν κατὰ γούνων θἳ εἷλεν αὐτὸν 
ὑπὸ σοῦ ἀνθερεῶνος, τοῦ γενείου. αἳ 1Πῇ. Θ. 371. ἨἘδί γενείου ἄψασθαι Κ. 454. Οὰ. Τ. 473. 

σι.] Ταχείαι. «489. Διογενής.] Εὺ- θετο ᾿Εφετμέων.] ᾿Εντολῶν. 496. 
γενέστατος. 40Ο. Πωλέσκετο.] Ἂνε- ἸΠαιδὸς ἑοῦ.] Τοῦ ἑαυτῆς υἱῦ. ἸΑλλ 

στρέφετο, παρεγένετο. ᾖΚυδιάνειραν.] Ἰγε.] ἸΑλλ αὕτη. ᾿Ανεδύσατο.] ᾿Ανέ- 
Ἐνδόξους ἄνδρας ἔχουσαν, ἢ ἐνδόξους ὃυ, ἀνῆλθεν. ἀπὸ τοῦ δύω ἐνεστῶτος. 

ποὺς ἄνδρας ποιοῦσαν. 4ΟΙ. Φθιωύθε- 497. Ἠερίη.] “Εωθιὴ, ὀρθρινή. 498. 
σκε.] Διέφθειρεν. 492. Αὖθι] Αὐ- ἘΕδρε.] Κατέλαβε». Εὐρύσπα.] Ἠτοι 
τόθι, ἐπὶ τόπου. Ἰοθέεσκεν.] ᾿Επεπό- μεγαλόφθαλμο, παρν τοὺς ώπας. 3 

θει, ἐπεζήτε. ᾽Αὐτήν.] Ῥσήν. ἀπὸ δὲ µεγαλόφωνον, παρὰ τὴν ὅπα, ὃ ἐστι τὴν 
τοῦ παρακολουθοῦντος φησὶ τὴν κάχην. «Φφωνήν. Κροωίδην.] Ἰἐρόνου παῖδα, Δία. 
403. Ἐκ τοῖο.] Ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου. "Ατερ.] Χωρὶς τῶν ἄλλων. "Ημενν.] 

Δυωδεκάτη.] Δωδεκάτη. ᾖΓένετο.] Ἔ- Καθήμενω. 4990. ᾿Ακροτάτη κορυφῇ.] 
γένετο. τὸ πάθος ἀφαίρεσις. 404. ἸἹ- ἈἘπὶ τῆς ἀκρωρεέίας, ἐπὶ τῆς ὀξύτητος. 

σαν.] ᾿Επορεύωτο. Αἱὲν ἐόντε.] Οἱ ἨΠολυδειράδος] Πολλὰς ἐξοχὰς ἔχοντος, 

διὰ παντὸς ὄντε, ἀθάνατο. 4905. πολυαυχέου. Οὐλύμποο.] "Ολύμπου. 
"Άμα.] ὉΟμοῦ, καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ. Ἡρ- 5οο. Καΐ ῥα.] Καὶ δή. Πάροιθεν.] 
χεν.] Ἡγεῖτο. Οὐ λήθετο.] Οὓκ ἐπελά- "Έμπροσθεν. Αὐτοῖο.] Αὐτοῦ. Δάβεν.] 
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σκαιή' δεζιτερή δ᾽ ὤρ᾽ υπ' ὠβερεώνος. ελοσα, 

λισσοµένη. προσέειπε Δία Κρονίωνα ὄνακτα" 

Ζω πώτερ, εἰ ποτε δη οᾱ μετ᾽ ἀθανάτοισι ὃ ογήσα 

Ἰ έτει ή ἔργῳ, τόδε ώς κρήηνον ἐελδωρ' 

τίμησόν η υἱου., ὃς ; ὠκυμορώτωτος ἄλλων 

ἔπλετ' ἀτάρ - νον μ- ἄναξ ἀνδρων Αγαμέμνων 

ἠτίμησεν' ἑλῶν γαρ ἔχει γέρας αὐτὸς ὠπούρα». 

ὀλλω σύ πέρ το τισον, Ολύμπιε, πένα Ζευ. 

τόφρα δ επὶ Τρώεσσι τίθει κράτος, οφρ ἂν ᾿᾽Αχαιοὶ 

υἷον έμον τίσωση, ὀφέλλωσί τέε τιμη. 

ὋὪς φἄτο᾽ την ὃ οὔτι προσεφη εφεληγερέτα, Ζευς, 

ἀλλ. ἀκέων δην ἡ στο. Θέτις ὃ) ο. ή ωτο γούνων, 

ὣς ἔχετ' ἐμπεφυυῖα, καὶ είρετο δεύτερον αὐτι' 

Νήμερτες μεν δή . ὑπόσχεο, καὶ κατάνευσον, 

Ἰἀ πόειπ ἐπεὶ οὗ τοι ἔπι δεος᾽ όφρ εὖ εἰδω, 

ο 

51ο 

θυ5 

502. ο Δία Ἐροίωνα Εάνακτα. ϱοή-. ἢ Ρέπει, ἢ Εεργῳ. 

996. νῦν γε Γάναξ. 519. τε Ρε. 513. Υι]ς. ἤρετο. 
515. ἀπόξειπ᾽. Γειδῷ. 

ΞΟ5. σίμησόν μοι υἱὸν---μεπεγα]ῖ γοςς Ίδιας Ῥτο: νἰπαῖσα θἶτις ἀῑσηιίαίεπι, π]οκορπάο 
Ἱπ]ατίαπα οἱ Γαρίατη. ν. αἆ νδ. 171. Ἠοο Ἰάθπι ν5. 508. τίσον. 6ἱ 51Ο. ὀφέλλειν πιµῇ. 
αὔξειν ρτο απαρΙΠσανε, Π]ακίτατο. Ἰμαί. ππασίαγε. ὶο ἄῑξειν Ο4. Ν. 36ο. Ἐ. 65. 

514. νημερτὲς, Υ6Τ6, ἨΠΠΟ οδί αρετία, 8ἵΠ6 Ἠεριίαὔοπο νοὶ 5πππ]αθίοηθ.--- 5185. 3 
ἀπόειπ. ἢ ἀπώρνησαι χαὶ ἄπειπον Δ6]. ὑπ. 

Ἐλάβετο, 

᾿Αριστερᾷ. 

ἐκράτησε. 5ΟΙ. Σκαίῃ.] 

Δεξιτερῇ.] Δεξιῇ. Ἰνθε- 

ρεῶνος.] Τοῦ ὑπὸ τὸ γένειον τόπου. παρὰ 

Ἑλασα.] 

502. ΆΛισσο- 

5Ο3. Εϊ ποτε 

Μετ᾽ ἀθανάτοι-- 

51Ο. Τίσωσι.] Τιμήσωσιν. ᾿Οφέλλω- 

συ.] Αὐξήσωσω. “Ἑ.] Αὐτό. 6511. 

Οὔτι.] Οὐδέ. Νεφεληγερέτα.] Νεφῶν 
ἀθροιστικό. 512. ᾽Ακέων.] 'Ἡσυχά- 

ζων. Δήν.] Ἐπὶ πολὺν χρόνο. "Ἡστο.] 
Ἐκαθέζετο 513. Ὡς] Οὕτως. "Ἔ- 
χετο.] Ἐΐχετο, ἐκράτει. 

τὴν ἐξάνθησω τῶν τριχῶν. 
Λαβομένη, κατέχυυσα. 

µένη.] Παρακαλοῖσα. 

δή σε.] ᾿Εάν ποτέ σε. τῷ παθητικῷ 
συ.] Ἐν τοῖς Θεοῖ. ἼὌνησα.] Ὠφέ- ἐχρήσατο ἀντὶ ἐνεργητικῦ. Ἔμπεφυ- 
λησα. σοή. Η επε.] Η λόγω. υἴα.] ᾿Εμπλέξασα τὰς χεῖρας. ἰσχυρῶς 
5ο5. Ὠκυμορώτατος] Ταχυθάνατος. Κκρατήσασα. ᾿Ηρετο.] ᾿Ανημώτα. Δεύ- 

5ο. Ἔπλετο.] ᾿Ἐγένετο. ᾿Ατάρ µιν τερον αὗτις.] Ἐκ δευτέρου πάλῳ. 514. 
5ο7. Ἑλὼν 

γάρ.] Λαβὼν γὰρ ἔχει παρ ἑαυτῷ. ᾿Α- 
πούρας.] ᾿Αϕελόμενος. 5ο8. Τΐσον.] 

Τιμῆς ἀξίωσω, δόξασον. Μητιέτα.] 

ον - : / 
νὸν γε.] Νῦν δὲ δὴ αὐτόν. Νημερτές.] ᾿Ἀληθές. “Ὑπόσχεο, καὶ κα- 

τάνευσον.] Δὶς τὸ αὐτὸ πέφρακεν, ἐπι- 
/ 

τάσεως χάρι». ὑπόσχου μοι. 
515. Ἡ ἀπύειπε.] "Η ἀπάρνησαι, καὶ 

ιν ο, 
ἀντὶ τοῦ, 

” 
απειπον. Ἠουλευτικώτατε. 500. Τόψρα.] Ἔπι-. 

τοσοῦτον. ᾿Τίθει.] Πάρεχε. τὸ ἑξῆς, 

ἕως τοῦτου πάρεχε τοῖς Τρωσὶ δύναμιν. 

Ὄφρ' ἂν Αχαιοί] Εως ἂν οἱ Ἕλληνες. 

Ἐπεὶ οὔ τοι.] ᾿ΕἘπεὶ οὐδαμῶς 
1]. 

σοι. ἍἜΕπι.] Δέος.] Φόβος. 

τπουτέστῳ ἐπειδὴ οὐ φοβῇ τῶν Θεῶν τινά. 

/ 

Ἔπεστι. 

"Οφρ εὖ εἰδφ.] Ὅπως καλῶς μάθω. 
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ὕσσον ἐγὼ μετῶ πᾶσιμ ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. 
Τὴν δε μεγ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

ο η δὴ λοίγια ἔργ» ὅτε μ ἐχθοδοπήσαι εφήσεις 

Μρη, ὅταν µ ἐρεθησιν ὀνειδείοις ἐ ἐπέεσσι' 

ι δὲ καὶ αὔτως μ αἰεὶ ἐν ὠθωνότοισι θεσῖσι 520 

γεικεῖ, καί τέ με φησὶ μάχη Τρώεσσιν ἀρήγει». 

ἄλλα σὺ μεν νων αὖτις ἀπόστιχε, μή τι νοήση 

Μρηὴ ἐμοὶ δέ κε ταῦτα µελησεται, όφρα τελέσσω. 

εἰ . ἄγε, τοι κεφαλή κατανεύσοµαι, ὄφρα πεποίθης. 

τούτο γαρ εξ ἐμεθεν γε μετ ἀθανώτοισι µεγιστον τος 

τέκµωρ' οὐ γαρ έμον παλμάγρετον, οὐδ ἀἁπατηλὸν, 

518. λοίγια Γέργ. Ὑι]ς. ὅτ᾽ ἐμ ἐχθ. 510. Γεπέεσσι- 
522. Ὑιι]ς. µή σε νοήση. 

517. μέγ ὀχβήσας. ος απῄίηια. Ὑατίε τοις: ἀχβεσθεὶς, δεωοπαθῶνν ὑπερλυπηβεῖςν 
στινέζας. Νίο 18, 5Το. Ῥγωνίατο γΙάσίαΓ: απἰπιο οοηιπιοξιίδ.----518. ἡ δὲ λοίγιον πρημα 
ποῦτο ἔσται. ὅτε ἐφήσει ἐμὲ, ὥστε. ἵπ Θαπα Ἰουυπα αἀάπσθς, ο0ρθς π1θ, ἀναγκάσεις, εχει- 
ο6τε οὐῖα οππα «πποπθ, οἳ γονοϊνογῖέ, πας ἐπῖς Ῥγεσίῖθιις οὔίθπιροθγαςκθ οί Ρατίος Ττοία- 
ΠΟΙΗΤΗ, οι 1ρδί ἵαπαι Ἰην]δί φαπῖ, 5αροτίογθς Γαοθγθ γε]]α. ἐχβοδοπὸς αριιὰ (τασίοος ονε 
οὲ ἵ5 οι οὐῖα οχοτοθί ἵπ α]ος εἰ ἶδ φαἱ 1ρεῖ5 οὐἵο θδί, Ιπνίδιας. ἐχθοδοπεῖν. ἀπέχθεσθαι. 
διεχρλύσαι. 

533. ὄφρα τελέσσω Ιπάθ δρ. 5. ἀῑσίαπι θγαῖ, Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή. ἨΜοακ κατανεύ- 
σοµαί τοι σοι.---5260. µέγιστον τέκµωρ, Βὰθ5 ἀπία Ρτοπαίδαῖ, ΠΒΠΙΘ τέκµωρ Ρτορτίθ ΕΠῖς, 
πηθία, 500ΡΗ5, (απάθπα φποφιθ ουθηίις: Ἰπάς οίίαπι ενοπεῖ οὐ οβθο εἰσπιατη, ατσι- 

516. Ὅσσον ἐγώ.] Ὁπόσον ἐγώ. Με- τείας, αὐτὸς μὲν ἀπέσχετο τῆς προειρη- 
τὰ πᾶσι».] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐν ἅπασι τοῖς µένης. εἲς τιμὴν δὲ τοῦ παιδὸς Αἰακοῦ, 

ἀνθρώποις. ᾿Ατιμοτάτη.] Άτιμος ὑπάρ- ἔδωκεν αὐτὴν πρὸς γάμον Πηλεϊ. ἐξ ἧς 
χω. 5Ι7. Μέγ ὀχθήσας.] Μέγα στε- ἐγένετο ὁ ᾿Αχιλλεύς. ὃς οὗ µόνον ὑπερέ- 
γνάξας, καὶ δεµοπαθήσας. Νεφεληηε. βαλλε τῇ ἀνδρείᾳ τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, 

ρέτα.] Νεφεληγερέτης. ὅ ἐστι εφῶν ᾱ- ἀλλὰ καὶ τοὺς κατ ἐκεῖνον γενοµένους 

θροιστικός. 519. Ἡ δὴ λοίγια.] Ὄντως πάντας ἥρωας. 5390. Αὕτως.] Εἰκαίως, 

δὴ ὀλέθρια. ᾿Εχθεδοπῆσαι.] ᾿Εχθρὸν κατ- µαταίως. Αἰε.] Διαπαντός. 921. 
αστῆσαι. ᾿Εφήσεις.] ᾿Εποτρυνεῖς, ἐφορ- ἨΝεικεῖ.] Κακολογεῖ, λοιδοεῖ. Καΐ τέ 

µήσεις, ὅ ἐστι», ἀναγκάσεις. 510. Ερέ- µε φησί.] Καὶ ἐκὲ λέγε. ᾿Αρήγευν.] 
θῃσιν.] Ἐρεθίζει. ἐρεθίζει» δὲ, τὸ παραξύ- Ἠαηθεῖν. 9322. ᾿Απόστιχε.] ᾿Απαλ- 
γειν. ᾿Ονειδείοις.] ᾿Ονειδιστικοῖς, ἑβριστι- λάσσου, ἀναχώρε. Μή σε νοήσῃ.] Μή 

κοῖς. τὸ δὲ ὅλον, ὁπότ᾽ ἄν µε ἡ ρα, ὑπο- σε θεάσηται. 5323. Μελήσεται.] Δι 
όήσασά σοι παρέχειν χάρι, παροξύνῃ, ἐπιμελείας γενήσεται. Ἱελέσσω.] Τε- 
χρωµένη λόγοις ἐρεθιστικαῖς. ρη ὅταν λειώσω, πληρώσω. 554. Βὶ δ ἄγε 
μ ἐρέθησι.] Ζεὺς ἐρασθεὶς Θέτιδος τῆς ται.] ᾿Ιδοὺ δή σοι. Κατανεύσομαι.] 

ποῦ Νηρέως, ἐδίωκεν αὐτὴν, βουλόμενος ᾿Επμείσω. Ὄψρα πεποίθης.] Ὅπως 
βιάσασθαι. γενόμενος δὲ ἐπὶ τὸ Καυκά-- ἀκριβῶς πιστεύσῃς µαι. 5325. τς ἐ- 

σιον ὄρος, ἐκωλύθη ὑπὸ Προμηθέως, φή- µέθεν.] Ἐξ ἐμοῦ. 526. Τέκμωρ.] Τέ- 
σαντος, τὸν ἐκ Θέτιδος γενόμενον ἀμεί- ἍΆος, τεκκήριο. Παλινάγρετο.] Παλι- 
να ἔσεσθαι τοῦ ἰδίου πατρός. δείσας σίλλεκτο, εἰς τοὐπίσω ληπτόν. ἐξ οὗ, 

οὖν ὁ Ζεὶς περὶ τῆς ἐν αὐρανῷ ἐπικρα- ψευδὲς, ἢ µεταμελητώ. Οὐδ ἁπατή- 
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οὐδ᾽ ὠτελεύτητον, ὅ τι κεν κεφαλή ; κατανεύσω. 

Ἡ, καὶ κυανέησῳ επ᾿ ὀφρύσι γευσε Κρονίων. 

ἀμβρόσιαι δ) ἄρα χαϊῖται Επεβῥώσαντο ὁ ὤνακτος 
κρατος ὠπ᾿ ἀθανώτοιο" μέγαν δ ἐλελιζεν Όλυμπο. ς3ο 
ώς / ΄ « ἵ -ᾗ 

τώ γ ὣς [βουλεύσαντε διέτµαγεν' ἡ μεν ἔπειτα 
...- 5 ω ο. . ” / 

εἰς ὤλω ἆλτο [βαθέιαν ὠπ᾿ αἰγλήεντος Ὀλύμπου, 

520. ἐπεῤῥώσαντο Εάνακτος. 532. [ΟΓί6 εἰς ἆλαδ᾽ ἆλτο, 

ΠΙΘΗ{ΗΠΑ, ΡίρΏι5, βάθ5, (τι το ΗΤΠΙΒΓΙΤ.-- οὐ γὰρ ἐμὸν παλινώγρετο. Αγιά Επδίαίμ. 
ἔπος δαρΡ]είιισ: θδὲ τὸ ἐμὸν, τὸ παρ’ ἐμοῦ, Ῥτο να]ρατὶ: ὅ τι κεν ἐγὼ κεφαλῃ κατανεύσω, 
ποῦτο οὐ παλινώγρετον. 

528. κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀβρύσι νευσε. ἐπένευσε. φιιοᾷ απίθ εγαῖ κεφαλῃ κατανεύσομαι. ἨΒΠΙ θῦ 
οοι]5, θί 5αρεγοῖ]ή5, εί ἰοίο οαρίθο αππιετε ἀθυι]έ, αία Ο]γτηριις, εἰς ]ενί οαρ]5, 
οσα εοφι1θ οογροςίδ, απού οοπ(γοιηϊκοθ. Ἐαοίαπα Ἀου Ρίζα Ἰπίθγ Ίρδα ἀῑοία ν5. 524. ποπ 
απαδὶ Ῥγῖας ἀἰκετίς, ἔπτα αππποπῖ, Μαρπϊέπάο οδί ρτωίστθα ἵπ Ίου, απο 5ο]15 ηπαζας 
οδί Ῥνο βππππα βάθ6 ργοπη]ςὶ πατα, εί Ῥτο οπ1δδα ππακἰππογιπα οβδοίοτΙπα, απα. εκ- 
Ῥεοίαη{Γ.----520. ἀμβρόσιαι δ' ἄρα λαΐται καπί ἀἰνίπαν: πί 5Ώρθ πέπλοι. κάπαι Θ. 414. 
πέδιλα Μοτειτῃά Ω. 341. Ἰπ Ἴονα οπῖτα, θέ Ίου {Θππροτθ, απηὐγοδία 56 ππηριθη{ῖς ἆθ- 
Ἠθιιέος οαρ]]]ος νῖκ οχροοίο», αΠίοτ 5ο τες λαβογοί ἵπ Ὑεπετε, ΑγΡοβϊπε νο] ΈΒαοσπο, απί 
ας 1π Μεάεα, Άρο]]οη. ΠΠ. 834. ἀμβροσίῳ ἐφύπερθε καρήατι βάλλε καλύπτρην. 

----ἐπεῤῥώσαντο, ἐκινοῦντο. ἐσείσθησαν. ῥώεσθαι ρτορτίε 3 πιοῖι ναλοππθηῖ, παπα Αἰπηρ]]- 
οἵίθυ 5 Ἰπονετθ. 3ἱο 46 Παρῖς 5ιιοσιδεῖς ο/η Ν. 267. 4ο Αροϊημίς οπῖθας ΑΡοιοπ. 
ΤΙ. 679. Οορϊίαπάπτη απίεπι δε 46 οἰποππϊς ἵπ. [γοπίς «Γονίς ἀἲδροδ]άς: απο οαρίίο 
πηοίο αρ]ίαίος ἵπ Γγοηίρπι ἀεβιιετο ἀθδιρθτ, κρατὸς ἀπ ἀβανάτοιο, πεςεκεθ οταῖ. Τα, 
αποά ποίαία ἀἱρπια θδί, ποῖο Ίο οοπι ἵπ ο ονῖν Γποπίθ ἵπ ΟΠΟΙΠπος ἀδροδίία» 
Ῥμίάϊα απθϊφι]ος 65ο ἀεριής, αί Ῥ]ηαῖας ἵρδιπα 1]ιιά, φιιοᾶ «ονὶ ρτορτίαπα θδί, εκ Ἀος 
ναι οι. ΘΦιοά απίοπα ο οπιπίπο οκ . 1. ἁἰνίπατα «ονῖς εἱρηιπη αἀαπαῦγαδςο 
πατταίας, Ιπίε]Ισοπάπα οί 4δ ππάσπα αλθιια φΡθοΐς, νΙκίοπα δί ῬΡλαπίακπιαίθ, φιιοά 
ΡεΓ 11ο ν»5. ἵπ 65 απΙπο οχοϊαίαπα Ρςς αα οπῖπα απ ατίθπι Ἠϊπο Ῥοΐογο Υὶκ Ρο- 
τοῖς. 

530. µέγαν ὃ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. ἔσεισε. Ἠου 5αβ[πηθ, φαοά οαρίίθ Ἰεηῖίει πιοίο, 5ο]ο 
ηπέα, ΠΟΠ τηοάο ΤἈΤοΠΙς, 5θά {οῦις ΟΊγτηριις Ρις οοποµδαδ: απαπέατα Ισίέαν ἀθπῃ, 
απαπίαπα θ]ας5 νΊπῃ 6556 ριίαβίπης, 5 τοβγ παπα οχθγαξ! τα 5 ππα]εσίας Ιπεείς 
ἵέα Ἱπάῖρηιτη 6 ροεία οἱ ππηῖης ρλαπίαδπηα οσί 1ΠΕ. Θ. 190. 4ο αποπθ Ιπάιρπαβαπάα: 
σείσατο ὃ εἰνὶ θρόνω, ἐλέλιξε δὲ µακρὸν Όλυμπον, ΠΠΕΙΙ5 α]ίετο Ίου Θ. 443. ο αρίίετ ο0η- 
φθα1ί, τῷ δ' ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ᾽ Ὄλυμπος. 

531. ΊἼδηε α ΒΠ. Ηρπ, «απο, Ρτο φασασίαίθ δια ππα]ουτῖ, φαφρίοαία, φιιοὰ ογαί, ἵπ 
Δολ]]ς σταξίαπα «ονθπῃ απηιίςκο ΤΗθιίάΙ, ταὲ ΙΠΙΟΓΙΟΓ οδςοί τος Αολίνοτυτη, (ν. 558. 
ϱ-) αἰίετοαβοπε πιοία ἵατα τπαγ]ῖ ρτονοσαξ. --δ6ο- Ὑπ]οαπς, ταέ Ἱατρία ἀἰδεο]ναί, 49ος 
αά Ἠ]απίέαίοπα, πηαίτεπα αἲ οὐκθηιήππη ουρα πιαπήιπη, Ἠοτίαίαγ.---θοο. Τία ἀῑς ηαπέετ 
εχαοσίο ἀοσιαίωτα ἀῑφοθάιπί. Ὦε «οοποπηῖα Ἠα]ας ]οοῖ, πες ΡΓοΙδιις αθπιιπι οί ο{ἱ0- 
ΦΗΠ1 6556 νιάθαίαγ ορἰσοάἹατη, Τέα δίαύαος: αροτίτΙ ἵπ Ἠΐς ατρῆῖς ο πποπίς οἱ «ον οοη- 
5ἰ]ΐα ἆς 5πηπηᾶ τεσπης Ροΐεταί Ῥοεία Ἠΐο 5αυφίσίοτο ν. 569. 5οᾷ Ργοβτεσειι5 οδὲ 6ο, αἱ, 
αποππαποά ατα Ί]]α Ἱατρία οοπαροβίία Ειθτίηί, κα Ώᾖοεγοί,---ὡς διεπµάγησαν, α 86 ΠΠγ]- 
οθπα ἀΙδοθκςθγιιη. 

λόν.] Οὐδ ἀπατητικὸν καὶ Ψευδέ. ἨΝεῦσεν] ᾿Επένυσε. 5990. ᾽Δμβρό- 

527. Οὐδ' ἀτελεύτητο.] Οὐδ' ἀτελεί- σιαι.] Θεῖαι. Χαΐται.] Τρίχε. Ἓ- 

ωτον, ἀἁπλήρωτω. Ὃ τε κεν.] Ὅπερ πεῤῥώσαντο,| ᾿Επεσείσθησαν. 53ο. 
ἄν. 528. Ἠ.] Ἔφη, εἶπε. δηλεῖ δὲ ἸΚρατὸς ἀπ᾿ ἀθανάτοιο.] ᾿Απὸ τῆς ἆθα- 

καὶ τὸ ὄντως, ὡς τὸ, ἦ μνρί; ᾽Αχαιοῖς νάτου κεφαλῆς. Ἐλέλιξεν.] ᾿Εκίνησεν, 

καὶ τὸ ἀληθῶς, ὡς ἐπὶ τοῦ, ἦ δὴ λαίγια ἔσεισε. 531. Τώ γ ὥς] Οὗτο μὲν 

ἔργα. τὸ γὰρ ὄντως ἐπὶ τοῦ ἀληθῶς δὴ οὕτως Ἀουλεύσαντε] Βουλευσά- 

λαμβάνεται. Κυανέῃσι.] Κυαναῖς, µε- µενοι. δυϊκῶς. Διέτμαγο.] Διεχωρίσθη- 
λαύαι. Ἐπ ὀφρύσι.] Ταῖς ὀφρύσι. σαν. 532. Βὶς ἅλα ἆλτο.] Εἰς τὴν θά- 
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Ζεὺς δὲ ἕον πρὸς δώμα. θεοὶ ὃ ἅμα πώντες ὠνέστων 
εξ ε ἑδέων, σφοὺ πατρὸς ἐναντίον' οὖδε τις ἔτλη 

μευναι επερχόμενο», ἀλλ᾽ ἁντίοι ἔσταν ἅπαντες. σ35 

ὣς ὁ μεν ἔνθα καθεζετ' επὶ θρόνου. οὐ δὲ μυ Ἡρη 

ἡγνοίησεν ἰδοῦσ᾽ ὅτι οἱ συμφρώσσατο βουλας 

ἀργυρόπεζα Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. 

αὐτίκα κερτοµίοισι Δία Κροίωνα προσηύδα᾽ 

Τις δ) αὖ τοι, θολεµήτα, θεών συμφράσσατο (θουλάς : 

αἰεί τοι φίλον εστὶν, ένευ ἀπὸ νόσφιν εόντα,, 

κρυπτάδια φρονέοντα θικαζέµεν' οὖδε τι πώ μοι 

πρόφρων τέτληκας εἰπειν ἔπος, ὃ ττι νοήσης. 

Την δ) ἡμειβετ' ἔπειτα πατήρ ὠνδρῶν τε θεών τε" 

Ἡρη, μὴ δη πώτας έμους επιέλπεο μύθους 

549 

533. Ζεὺς δὲ Γεξόν. 
643. Γειπεῖν Γέπος. 

537. ἠγνοίησε Ειδοῦσ᾽ ὅτι [αι. 
γι]ς. γοήσεις. 55. ἐπι[έλπεο. 

533. Ζεὺς Σὲ ἓὸν πρὸς δώμα. ἸΤαοῖίο Ῥοεία αὖ ΟἸγπαρο πποπίε παττα(ϊοπεπι αἆ ταρίατα 
Πονὶς ἐταπκίετε: ο, 5αΡρ. 400. Ἐδί αιίοπι σὸ δῶμα πηααητιπα Ἠ]ιιά, ααήαπη, Ῥαῦς ερά παπι 
Ῥειπιατία, ἵπ θα. οοηδθδδιΙ5 οἳ ερι]α οεἰερταπίας, αἆ ν]ία Ἠεγοιπα πποτεπα: θγαῦ χίαλ- 
χοβατὲς 5αρ. 426. ἨὨΠ ἸΊαπι εοπνεπεταπί: «πρίίος τοάιςκ οοηφθα[έ ἵπ {Ἡτοπος ϱ0616- 
Ῥταπίας ερ]. αῖ εκ ν5. 692. αρρατεί, απ ῖρας να ἀθοταπα οκἰσίέίαγς θῖαπῃ Ίος οκ 
γῖτα Ἡθτουπα αἀππαθταξαπα. πέος ερη]ας οπηζας ἨΠαδαγαπη, ποοἰποπίο ΑγΡοϊπο Ίψτα, 
νβ. 6οα. 4. Ἰπάς ἀεογαπι απηκηπίσᾳιιο αἆ απ. οαὐίοα]απα (δώμα, θάλαμο», οἴκονν 
546) 5ο οοπη{οτί, τδθα- οὐδὲ τις ἔπλη μεῖναι (9οάθπάο πρὸς τὸν) ἐπερχόμενον, ἀλλ ἀνί- 
στησαν.---δ38. λευκόπους Τλεῖῖς. (πέζα Ῥτο ποὺς) Νοταῖ β]α. 

530. κερτομίοισι. ποΏ οοπν]οῇῖς, 5εᾷ νετυῖς Ῥτονοσαπᾶίβας αἁ ται, ἐρεθιστικοῖς, ας 
Βε]ο]. ο. αἆ 518. Ἰὰ αιιοά «αρίέου γθυῖέις ετας πιο αοοἰἀετοῖ, ν5. 522. 5323, ΥεΓε Ενθ- 
πῖγθ νΙάθπηιι. ---δά2. κρυπτάδια φβονέοντα δικαζέμµε ιν ἀἰσίαπα Ῥτο κρύφα βουλεύεσθαι" Ῥαυ]]ο 

ΑΠίθ συμφράζεσθαι βουλά:. εκ Ίου θΠΙπι Ρτοβοϊκοίσας πὸ αἴαίιογο ἆ6 το, αποά δρκάζειν 
ται, διεγνωκέναι. δμκαιοῦν. [πάς πηοχ 543. ἔπος αὲ 545. μῦθοι παπί οοηδῖ]α, οί 549. νοεῖν 
μῦθον αβῖίατε οοηδί]ία απίπιο θί οαρετθ. 

7. «/ Ν 1 .» ο 
λασσαν καθήλατο, ἅτε δῇ οὖσα ἐάλις µίοισω.] Ἐρεθιστικαῖ, Χλευαστικοῖς. 
δαήκων. Ἀἰγλήεντος.] Λαμπροῦ, παρὰ νῦν δὲ, τοῖς τὸ κέαρ, ὅ ἐστι τὴν ψυχὴν, 
τὴν αἴγλη. 533. Ἑόν.] Πρὸς τὸ τέμνουσι καὶ λυποῦσι λόγος. 549. 
ἴδον. Δῶμα.] Οἴκημα. τ34. Ἐξ Τίς δ' αὖ τοι.] Τίς δή σοι. Δολομῆτα.] 
ἐδέων.] Ἐκ τῶν καθεὺρῶν. Σφοῦ.] - Δόλια βουλευόµενε. 541. Αἱεί τοι φί- 
δίου. ᾿Εναντίον.] ᾿Εξεναντίας. Έτλη.] Ἀλον.] Διαπαντός σοι προσφιλέ. Ἓ- 

Ὑπέμεινε. 535. Ἐπερχόμενο.] Ἔρ- μεῦ.] Ἐμοῦ. Νόσφι.] Χωρίς ᾿Εόντα.] 
χόμενον, ἥκοντα. ᾿Αντίμ.] Ἐξεναντίας. 
536. Ὡς ὁ μέν.] Οὕτως μὲν δὴ οὗτος. 
Θρόνου.] Καθέδρας. 537. ᾿ἨΗγνοίησεν.] 
᾿Ηγνόησεν. Ὅτι οἱ. Ὅτι αὐτῷ. Συµ- 
φράσσατο.] ἍΣυνεβουλεύσατ. 538. 
᾿Αργυρόπεζα.] Λαμπβρόπους, ἀπὸ µέρους 
ὅλη καλή. πέζα γὰρ, ὁ πούς. "Αλίοιο 
Ὑέροντος.] Τοῦ θαλασσίον Νηρέως. 530. 
Αὐτίκα.] Παραχρῆμα, εὐθέως. ἵερτο- 

ΝΟΣ. 1. 

πο) « . 
ντα, ὑπάρχοντα. 542. ρυπτάδια. ] 

Φρωέωτα.] Δια- 
Δικαζέμεν.] Δι- 

Κρυφαῖα, λαθρίδια. 

νοούµενον, φρονοῦντα. 
κάζειυ. Οὐδέ τι πώ µοαι.] Οὐδέ ποτέ 
μοι. 543. Πρόφρων.] Ἡροθύμως. Τέ- 
τληκας.] Ὑπομεμένηκας, κεκαρτέρηκας. 
Ὅ ττι νοήσηῃς] Ὅπερ ἂν ἐνθυμηθῇς. 
544. Πατὴρ ἀνδρῶν τε Θεῶν τε.) Ὁ 
Μεύς Ἅδ45. Ἐπιέλπεο.] Ἐλπιζε. Μύ- 

κ 
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εἰδησει' χαλεποί τοι ἔσοντ᾽ ἀλόχω ο ἐούση. 

ἀλλ ὃν μεν κ έπιεικες ὠκουέμεν, οὖτις ἔπειτα 

οὖτε θεῶν . πρότερος τόνγ᾿ εἴσετωι, οὔτ' ἀνθρώπων 

ὃν δὲ κ᾿ ἐγων ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοιμι ήσαν, 

μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο, μηδὲ μετόλλα. 

Τον ο ἡμείβετ᾽ ἔπειτα θιῶνις πότνια Ηρη" 

αἰνότωτε Κρονίδη, ποϊον τὸν µῦθον ἔειπες : 

καὶ λήην σε πάρος Υ᾿ οὔτ' Εὔρομα, οὔτε μεταλλώ' 
ἄλλο, μάλ' εὔκήηλος τα φρώζεαι, ὁ ἁσσ᾽ ἐθέλησθα. 

νυν ὃ αἰνῶς δείδοικα κατα φρένα, μη, σε παρείπη 

ἀργυρόπεζα Θέτι, θυγώτηρ ἁλίοιο Ὑέρωντος. 

περίη. γάρ σοί γε παρέζετο, καὶ λάβε γούνων. 
τῇ σ᾿ ὀἵω κατονεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς Αχιλήα 

τιμήσης, ὀλέσης δὲ πολέας ἐπὶ νηυσιν Αχαιών. 

Την οὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερετα Ζεύς' 

999 

σόο 

5460. Εειδήσειν. σ4/7. ἐπιξεικές. 
549. νι]ς. ὃν ὃ) ἂν ἐγών. 
551. Γ. πότνια Γήρη. 

σή5. τὸν Εείσεται ν. Ου85. 

55ο. ταῦτα Γέκαστα. 

5532. ἔΓειπες. γι]ς. ἔειπας. 

546. χαλεποί τοι ἔσοντ----ΡΤΟ χαλεπὸν ἔσται σοι εἰδέναι αὐπούε. οοηδΙΠη. πιθα Τεβοῖκοθγθ. 
--π490. ὃν δὲ κ᾿ ἐγὼν-- ταῦτα ἕκαστα, ΡΤο, εἴ σινα-- ταῦτα. Οοπδί]ῖα 5ια ἀῑκογίῖις εχρο- 
πὶί οπρίίογ Ο. 74. 5ᾳ- 15 «πποπί. ο. 51Ρ. αἆ ν». 5. 

553. καὶ λίην σε πάρος Υ᾿ οὐτ' εἴρομαι. ΟΠΩΠΙΠΟ Ἠθο απίθα οχ ἴ6 ιιγεῦαπα αλ]. καὶ 
μάλα, ΘππΙ πάρος, πρὶν, οππι ργαβρη: οἰδὶ 4ο ρτωϊρία: οκ πδι.--696. μή σε 
παρείπη πε αἆ ΟΟΠΒΙΠΠΙ ἀἴνθγειπα αὐ 6ο, αιοά αά πιο απηρ]εχιις 65, Τους το αβάτι- 
οαὲ: μὴ παραπείθᾳ. εχ 55δ. 0----δ5 : λάβε γούνων, ῬΤΟ ἔλαβε σε κατὰ πῶν γούνων, ϱΓ. 
ερ. 4907.---558. σῃ σ᾿ δίω. ρα “Π]α ολ[]ὰο αποᾷ Ῥτοβα]]ο οταί, επ εκ Αολί]- 
15 νειρῖς 294. 544. ατα εκ 60, αιιοᾷ 1] 9ε οί εορία» α οοπατααπ δις οοπρτοςδίνιις οἱ 
τεβιις ρετεηαἶς εοπποῦαξ: Υ5. 499. ὀἷω, ὀΐομαι, ὑποπτεύω. ν8. 901. ὦ δαιµονίη. 0 Όοπα 

θους.] Λόγου. 546. Ἐϊδήσειν.] Μα- Πότνια.] Σεβασμία, ἔντιμ. 552. 

θήσεσθαι, γνῶναι. ἉΧαλεποί τοι ἔσο- Αἰνότατε.] Δειότατε, ἐπίφοβε. Μῦ- 
ται.] Ῥλαβεροί σοι γενήσοται. ᾿ΛΑλό- 

χφ.] Γυναικί. ᾿Εούσῃ.] “Ὑπαρχούσῃ. 

547. ἸΑλλ ὃν µό.] ἸΑλλ' 
μὲν λόγον προσήκει σὲ ἀκοῦσαι παρ 

ἐμοῦ, τοῦτον οὐδεὶς πρὸ σοῦ µάθῃ οὔτε 

Θεῶν οὔτε ἀνθρώπων. ᾿Επιεικές.] Πρέ- 

πο. 548. Εϊσεται.] Γνώσεται, µά- 

θῃ. 5490: Ὃν δέ κ᾿ ἐγών.] Ὄντυα 
ὃ ἂν ἐγώ. ᾿Απάνευθεν.] "Αποθεν, χω- 

Ἐθέλοιμι.] ᾿Εθέλω. ΝΟ- 

σαι.] Ἐνθυμηθῆναι. ο5ο. Μή τι σύ.] 
Μηδαμῶς σὺ ταῦτα. Διείεο.] ᾿Δ- 

Μετάλλα.] Πολυπραγμόνει. 
Βοῶπις.] ἘἙὐόφθαλμος, καλή. 

Π 
ονγτινα 

ρὶς, ἰδίως. 

γερώτα. 

551. 

θο.. Ἴ Λόγον. Ἔειπας.] Εἶπας, ἔλεξας. 

σ53. Καὶ λίην σε.] Καὶ πώνυσε. Πά- 

ρος.] Ἐν τῷ ἔνπροσθεν χρόνῳ. Οὔτ 

εἴρομαι.] Οὔτε ἀνηρώτησα. Μεταλλῶ.] 
Ἐπιζητῶ. ος. Εὔκηλος.] Ἡσυχος. ἤ 
ευ πρὸ ἀφώνου ψιλοῦται, πλὴν τοῦ εὔδω. 

Φράζεαι.] Διενοοῦ, ἐβουλεύου. Άσσα.] 
Άτωα. ἸἘθέλησθα.] "Ηθελε. δοσ5. 

Αὐῶς.] Δειμῶς, χαλεπῶς. . Δείδοικα.] 

Δέδοικα, εὐλαβοῦμαι. 557. ᾿Περίη.] 
. / ον αν] ΄ Ορθριή. οςδ. Τῃ σ᾿ ὅῖω.] Ταύτῃ σε 
ε ω ” -- ε / 

ὑπονοῶ. Κατανεῦσαι. Ὑποσχέσθαι. 
ο άμ., « 

ἀντὶ τοῦ κατανενευκέναι καὶ ὑποσχέ- 
σθαι. ᾿Ἐτήτυμον.] ᾿Ἀληθέ. 55ο. Ὁ- 
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δαιµονίη, αἰεὶ μεν ὀΐεαι, οὖδε σε λήηθω" 

πρήζαι δ' ἔμπης οὖτι δυνήσεαι, ἀλλ) ὧπὸ θυµου 

μαλλον ἐμοὶ ἔσεωι' τὸ δὲ τοι καὶ ῥεγιον έσται. 
εἰ ὃ οὕτω τοὺτ εστὶν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι. 

ἀλλ ἀκέουσα κάθησο, ε εμῳ δ) επιπείθεο μύθρ.. 56ς 

μὴ νύ τοι οὐ χραίσµωση, ὅσοι θεοί εἰσ εν Ὀλύμπῳ, 

ὥσσον 199, ὅτε κέν τοι ὠώπτους χείρας ἐφείω. 

Ὢς ἐφατ'' ἔδδεισεν δὲ (ουώπις πότνια Μρη. 

και ῥ᾽ άκεουσα, καθήστο, επιγνάμνγασα φιλον κηρ. 5 

ὠχθησαν δ) ὦνο δώμα Διὸς θεοὶ οὐρανίωνες. σ7ο 

τοῖσι ο Ἠφαιστος κλυτοτέχνης η, ὠγορεύευ, 

μητρὶ φιλη επίηρα φερων λευκώλένω Μρη 

568. πότνια Γήρη. ϱ79. Ε. ἐπίρηρα. 

---ὰπὸ θυµοῦ ἔσται. ἀποθύμιος---504. εἰ δ) εὕτω--- ας νοτο Ίου Ἱέα 5ο Ἰαβθνθ, τιέ ἐπὶ φαδρί- 
ομτίκ: 5οίο Ίου παϊμὶ ία Ῥ]ασστε.---566. 7. χραισµεῖν. ὠφελεῖν, ΤΙ βοηθεῖν, ἐπαρχεῖν. 
σινὶ πρός πι Ὠιβϊοι]ίαίθπα ἵπ ὥσσον όν ρ]ετίφιια Ἱέα εχροάἴαηῖς αν ο ρτο Ῥ]αγα]ὰ 
ες 1όντε ρνο Ίόνπες θεοί. Ἑφαϊάετα δῖο ποορίευατα : μὴ οὐ χραίσµωσί σοι (πρὸς ἐμὲ οΟΠίτα, 
πι) ὥσσον ἰόντα (σοί.) 1ο Εδὶ απικ]]ο 6556, ἰο ἀο[επάστ, φπθαπί, απαπάο Ἱπαπας ΕΡῖ 
Ἰπᾖοίαπα.  ΝΕΠΙ ἄσσον [έναι, Ἡ. 6. ἐπιέναι ἀῑαίσαις 18. οπὶ Ἰπ[ρδίο απῖππο 6 πιαπα αφεπα 
πσρτοδϊζας, ποπ. φαἳ βομβεῦν νο]απί. νἷά, Ο. 1ος. 1ϐ1.---ἄαπτος, Ππνιοία5, Γογᾶς, ονὲ ἵ9, 
οὗ ἅπτεσθαι οὐδεὶς σολμᾶ. 

560. ἐπιγνάμψασα Φίλο κηρ. κάµψασα. 4ΟΤΠΑΠΝ 96, ΓΗΠΙ 6ΟΠΠΡΓΙΠΊΘΗΣ, ὑποχιαλασθεῖσα 
που ἀτενοῦς Ἠβους πριὰ Επδία. ΗΡΙ 4ο Ποσιεπαῖς απ]παϊς αἱ Β. 4. ἐπέγναμψε γὰρ 
ἅπαντας Ἡρη λισσομέν ]. 5109. 

572. μητρὶ φίλη ἐπίπρα φέρων, οκ Ἀππονθ ΤΠ πηκίγοτη. αά νθγριπα: οβϊοπα δὲ Ώ6Πθ- 

λέσσῃς.] ᾿Απολέσης. Πολέας.] Πολλούς. Ὑπάρχονσι. τὸ πλῆρες εἶσίν. 567. 

561. Δαιμονίη.] Νῦν, κακὴ κεφαλή. Ἴλσσον ἰόντε.]. ᾿Ἐγγὺς παραγενόµενοι. 

ὁτὲ δὲ εὐδαίμων, µακαρία. Αἰεὶ μὲν Ὅτε κν τοι.] Ὅτε ἄν σοι. ᾿Λάπτους.] 
ὀΐεωι.] Διαπαντὸς µέν µε ὑπονοεῖ, ᾱ- ᾿Απροσίτους, ἀπροσπελάστους, διὰ µέγε- 

παντα ὀργῇῃ πράσσουσα, καὶ οὗ λογιζο- ας. ἀπτοήτους, πρὸς δὲ καὶ ἀέπτους. ἵν 

µένη. Λήθω.] Λανθάνω. «62. Πρῃ- ᾖ, ἀῤῥήτους ἢ αἷς οὐ δύναταί τις ἔπε- 

ξαι.] Πρᾶξαι δὲ οὐδὲν δύνασαι. ἛΕμ- σθαι. Ἐφείω.] ᾿ἨἘπιβάλω, ἐπενέγκω. 

πης.] Όμως. Οὔτι δυνήσεαι.] Οὐδὲν οόδ. ἈἨεῶπις] ἈἙὐόφθαλμος, καλή. 
δυνηθήσῃ. ᾽Αλλ’ ἀπὸ θυμοῦ μᾶλλον ἐμοὶ 569. Καί ῥα.] Καὶ δή. Καθῆστο.] 
ἔσεαι.] ᾽Αλλ’ ἀποθύμιός µοι πλέον καὶ ᾿Εκαθέζετο Ἐπιγνιάμψασα φίλον κἩρ.] 
ἐχθρὰ γενήση. 563. Ῥέγιο.] Φρικτὸν, ᾿Επικάμψασα τὴν αὐτῆς ψυχήν. ὅ ἐστι 
φοβερό. 564. Εἰ δ' οὕτω τοῦτ᾽ ἔστι.] πραῦνασα. ο]ο. Ωχθησαν.] Ὢνε- 
Καὶ τὰ ἑξῆς. εἰ δὲ τοῦθ οἵτως ἔχον στέναξαν, ἐδειοπάθησαν διὰ τὴν Ἡ- 

ἐστὶ», ἔωκε κάμοὶ προσφιλὲς εἶναι. λέ- βαν. ᾿Ανὰ δῶμα.] ἹΚατὰ τὴν οἰκίαν. τὸ 
Ύει δὲ, προὐπεσχῆσθαι Θέτιδι τὴν ᾿Α- «ω µέγα διὰ τὸ µέτρον. Οὐρανίωνες.] Οἱ 
χιλλέως τιμήν. Μέλλει.] Ἔοικεν. ἐν οὐρανῷ κατοικοῦντες.. 671. Τοῖσι δ᾽ 

565. ᾿Ακέουσα.] “Ἡσυχάζουσα, σιω- "Ἡφαιστος.] Ἐν τούτοις δὲ ὁ Μφαιστος. 

πῶσα. ἸἈΚάθησο.] Καθέζου. ᾿Επιπεί- Κλυτοτέχνης.] Ὁ περὶ τὴν χαλκευτικὴν 
θεο.] Πείθυ. 5ό6. Οὐ χραίσµωσι.] ἔνδοξος. ΣΗρχ’ ἀγορεύειν.] "Ηρξατο λέ- 

Οὐκ ἐπιβοηθήσωσι». Εἰσ᾽ ἐν Ὀλύμπφ.] γεν. ο72. Επήρα.] Την μετ ἐπι- 
κ 



08 ΙΔΙΑΔΟΣ Α. ς7ᾳ---σβι. 118. 1. 

Ἠὸὃ λοίγια ἔργω τώδ ἔσσεται, εὐδ ἔτ ἀνεκτα, 
εἰ δη σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε, 

εν δὲ θεοῖσι κολῶον ἐλαύνετου' οὖδε τι δαιτὸς 575 

έσθλης ἔ: οσον ώς επεὶ το χερείονα κῶ. 

μητβὶ δε ἐγὼ παράφημι, καὶ ωυτή περ νοεούση» 

πατρὶ Φίλω ἐπίηρα φεέρειν Δὰ, ὄφρα μὴ αὖτε 

νεικείήσι πατήρ, σὺν ὃ Μμιν δαίτα ταροζη. 

εἰπερ ρ γάρ κ᾿ εθελησιν Ὀλύμπιος, ὠστεροπήτης 58ο 

εξ εθεῶν στυφελίζαι" ὁ γὰρ πολυ φερτωτός εστῳ. 

59. Ἀσίγια έργα. 574. σφώ. ΠΟΏ σφώ. 
576. ἦδος. ΠΟΙ Ἴδος. [οτε ΠΙΙῖ ἔσται [ῆδος. ϱ78. ἐπίηρα. 

νο]επέῖαπα πιαὐπὶ {δδίαίις. Γασΐθις Ίου ἵπ πιαίτῖς ρταΏσπι. «ΑΡ ᾖρ νε] Ἀρ, ἠρὸς, ρα, 
αιοᾷ χιάριν ΣἱρπὶβοανΊί, οδὺ τὸ ἐπίηρον, τὸ χαρίεν. ταῖ Οσα γώριν φέρει, ρταϊϊΠοησὶ, ρτᾶ- 
Τη Γ40816, ο,5εη 1, 5ἱο φέρειν ἐπίπρα. Ἠτεο εἰαύπεῦαπα πι ἑαπῖ ρταπηππα ἰοογηπα 4ἱδ- 
51415. Οείογπα ππϊγαοπθπα Εαοῖῖ, φιιοά Ὑπα]οαπιτη, ορίθγα ἵπ 60Πβθδδιι ἄθογαπα Ἠαιιά 
Ταοἳ]ε αΏρῖ τηεπιοταίάπα, ΏπΠο εκ οπιπῖρια5 α)ῆς ἀθκήπανοτίί αἆ Ἱπτρία βπΙεπάα. Ύ6- 
πἹιπη. θοᾶ οἱ απθϊηιΠοτίς ατᾶς οροτα ἀοοθπί, Ὑα]οαπϊ ἨπποΠ. οἶἶπα Εί Ῥοβίοτα Ἴουο 
ἸαλΙέαπα πες πποάο αά ορ {αυγής φεροδίθιπη ς ἔππα οδί ΕΠπα5 ο ωποπίς, αί 1άθπι ατα 
απίθα οχρετίιι5 οταῦ οβεσία Πατρίοταπα Ἰοηρῖι5 ρτουράσεπ πα Πίος ουθτα οὗ άποπθπι, 
Ῥατεηίθς. 

53. ᾖ δη λοίγιον πρῶγμα ποῦτο ἔσται, οὐδὲ ἀνεκπὸν, εἰ.---Β]β. καὶ εἰ ἐνελαύνεπον βόρυβον 
θεοῖς πιονείῖς Ἱπίετ ἀθος έπτρα.---576. ἐπεὶ σὰ χερείονα νικῷ. τὸ απίθ λρίγια ἔργα, δἱο 
ἨΙΙΠΟ τὰ χερείονα. ΟΕ. πά 5185. ΟΡροπιπίιιΓ τὰ ὠμείνονα. βελπίονα. ἩἘκυ πἀθο 5ιπαρ]ς]- 
ἴ6υ σὸ κακόν. οἱ πιαζιόπ Ίου, (γα οἱ Πιο εκ 574. 575-) οδέπαί, Μαγἰίαίεπι Ἰλαὰ 
οριιαγιπι οπιοπι επἰφεί.---Τ7. παρώάφηµι ΠΠΟ ΒΙΠΠΡΙ. συμβουλεύω.---Β 78. ΠΠΙΠΟ ἐπίπρα 
φέρειν πασρὶ ϱεπενα]ῖ ποΒοπε 6556 Ῥοΐοςί οὐκεφιῇ, ορ8σγο. μὴ αὖτε νεικείῃσι, 18 ΤΙΙΥΝΙΗΠΙ 
1γαδοα{. 

58ο. εἴπερ γάρ κ᾿ ἐθέλησιν- ιο Ίαπα α νοίονῖνας πποπΙζαση θδί, οἱ α ΟἸατ]ςίο Ίέεγα- 
ἔαπα, αροᾶοδῖς ἀπρ]οῖ πποᾶο Ροΐοςε οοπδϊ ας από:  νοµιστῖς ο αρίίος: ος 5εαἴθις 
1105 ἀθίιχματο Ροΐεείς ἐξ ἔδέων στυφελίξαι (ἄν): απῖ, φποὰ Ῥταίοτο, τί οοπ πες 
Ῥτίας πιοπαΏγαση Ἱδη16 αἲ στυφελίξαι, 5ἱ νο]αοτῖέ ο 5θ61διι5 πος ἀθίανατος ταῦ δαρρ]θα- 
πχ αροάθδίδ: μέλλει, δύναπαι ποιεῖν τοῦτο. Οιιοὰ ΡΕΠΙΙ5 αΡΟΦΙΟΡΕΔΘΟΝ 5αργα ποίαξπα 
135. 5η. οἱ αοοοπιπιοζαέιτα οδί ρτῖδοογαπα Ἠοππίπατη εγηιοπῖ, Ῥ]ατα Ῥες Ρεδίιι5 αο πα δας 
ἱρπίΠοαπέη.  Ἐδί απίθπα στυφελίζειν Ῥτοίιτρατε ἆθ Ίπτοπο. 

κουρίας χάριν. Λευκωλένφ.] Λευκοβρα- φει τὸ ι. ᾿Ελαύνετο.] Διεγείρετε, ἐ- 
χίονι, εὐπρεπεστάτῃ. 573. Ἡ δή.] λαύνεε. Δαιτός.] Ἐὐωχίας 576. 

᾿Αληθῶς δη, ὄντως δή. ἍἈΛαίγια.] ΟὉλέ- Ἐσθλῆς.] ᾿Αγαθῆς. ΄Ηδος.] Ἡδοὴ, 

θρα. Οὐδ ἔτ ἀνεκτά.] Οὐ δὲ ἔτι ὠφέλεα. πε τὰ χερεοα νικᾶ.] 
ἀνασχετὰ, καὶ ὑπομονῆς ἄξια. Ἔσσε- Επειδη ὅλα τὰ χείρα τῶν καλῶν 

ται.] Γενήσεται. 574. Εἰ δ) σφώ.] πραγμάτων ἐπικρατέστερά ἐστι. 577. 
᾿Εὰν δὺ ὑμεῖς οἱ Θεοί. Ἕνεκα θνητῶν.] Παράφημι.]  Παραιῶ, συμβουλεύω. 
Χάρι τῶν φθαρτῶν ἀνθρώπων. Ἔριδαί- ἸΝοεούση.] ἍἘπισταμένῃ, «Φρονούσῃ. 
γετον.] ᾿Ερίζετε, φιλονεικεῖτε, τοῖς Θε- σ7δ. Ὄψφρα μη αὔτε.] Ὅπως μὴ πά- 

οὓς θόρυβον ἐμποιεῖτε. Ωδε.] Οὕτως Ἂιω. 570. Νεικείσι.] Κακολογῃ, ὁ- 

75. Κολῳό.] Θόρυβοω. ἤ μεταφορὰ µνειδίζη. Σύν δ' ἡμῖν δαῖτα παράξῃη.] 
ἀπὸ τοῦ κολοιοῦ, ὅ ἐστι θιρυβῶδες καὶ Παὶ συνταράξη ἡμῶν τὴν εὐωχία». 

κραυγαστικὸν ὄρνεου. κολφὺς, παρὰ τὸ 58ο. Εϊπερ γὰρ καὶ ἐθέλῃσι.] ᾿Εὰν 
κολοιύς. ὁ δὲ Φιλόξενος παρὰ τὸ κλῶ, τὸ «γὰρ ὅλως βουληθῃ. ᾽Αστεροπητής.] ᾿Α- 

κλάζω, κατὰ παραγωγήν. οὐδὲ προσγρά- στραπτικὺς, ἀστραπὰς ποιῶν. 581. Ἐξ 
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ὠλλὼ σὺ τόν Υ᾿ ἐπέεσσι καθώπτεσθαι µαλακοῖσι’ 
αὐτικ ἔπει ἵλαος Ολύμπιος ἔσσεται ἡμυ. 
ος ὤρ' ἔφη καὶ ὀναίζας. δεπας ἀμμφικύπελλον 

μητρὶ φίλη εν χειρὶ τίθει, καί μη προσέειπε’ σθς 

Τέτλαθι, µ µητερ ἐμη, καὶ ὠνόσχεο, κηδοµένη περ, 

μή σε, φίλην περ εουσα», εν ὀφθαλμοίσιν ἴθωμαι 

θεμομενην' τότε ὃὁ οὗ τι δυνήσοµαι, ἀχνύμενός περ, 

χρωισμει) ἀργαλέος αρ Ὀλύμπιος ὠντιφέρεσθαι. 

ἤδη γόρ µε καὶ ἄλλοτ' ἀλεξέμεναι μεμαώτα, 50ο 

ῥψε, ποδος τεταγὼν, ἀπὸ [βηλου θεσπεσίοιο" 

5582. ΠΙη]Ε τόν γ. ΓΠῑε τὸν ξεπέεσσι. 
585. προσέξειπε. νι]6. ἐν χερσὶ τ. 557. ἐν ὀφθαλμαῖσι Είδωμαι. 

58. 5. Ῥοσυ]απι τπαϊτὶ ρταῦοί ποπ ἑαππαπα Ροσ]]αίος, οἰνοχόος, φαοὰ να]βο παζ- 
ταη{, νΟΓΙΠΑ Ῥγορίπας, αά φο]οραπέ Γασθις Ἠοπουϊν οα15δα. απ 1]ε, τς οί οείοτῖς 
ἀῑῑν ρτορίπεί, Ῥοσι]α τερ]οί πηιο ρτωρεί αἲ ο05 οχκΙή]αταπάος. δέπας ἀμφικύπελλον, 
βαπάαπα 1η πιθθῖο Ἰαῦδῃς, ταἳ τίποτα σαν απα δἱέ, ιιοά νίπαπα τοοῖρίας. 

587. µή σε ἐν ὀῤβῥαλμοῖσιν ἴδωμαι θεινομεένην, 5ἱνθ ἵη οοηδροοία, οοταΠ1, πα]ε πητι]οαίαπι, 
αἶνθ τι{ οΘΓΠΗΠΙ σὺν ὀφθαλμαῖς, απΘΙ(1Ο Ἠδιι.---80. ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι, 
πέ φοπθ] ἆθ Ίος δι ΠΙΟΠΕΑΤΗ, ΡΟ Ζργαλέον γὰρ, χαλεπόν, ἐστιν, ἀντιφέρεσθαι Διῖ.--- 
501. ποδὸς τεταγὼν, λαβόμενός µου. ΤΏΘ ΔΡΡΤΕἨΘΗΣΗΤΗ ρεᾷθ. α τάω, οπρίο, τάζω, τέταγα, 

ἐδέων.] Ἔκ τῶν καθεδρῶ. ἍΣτυφε- Βϊς ἄπόδειξιν τῆς ἰσχύος τοῦ Διὸς λέγει. 
λίξαι.] ᾿Απικνῆσαι, ἀναστρέψαι. Πολὺ "Ἡρακλῆς ἀνακομιζόμενος μετὰ τὴν γε- 

φέρτερος.] ἹΚαταπολὺ κρείττων, ἰσχυρό- νοµένην ὑπ αὐτοῦ πόρθησιω τῆς Ἰλίου 

περς. 592. Ἰαθάπτεσθαι.] Ἱατα- ἐπὶ τῃ τοῦ Λαομέδοντος ἀπάτῃ, παρ 

πραῦειν, ἐπέχειν. Μαλακασω.] Μα- ὅσον αὐτῷ ἀντὶ τῶν ἀθανάτων ἵππων, 
λακευτικοῖς, πραέσι. 5589. Αὐτίκα.] αἲς ὑπέσχετο, ἀντέδωκε θνητοὺς ἀἁπατή- 

Παραχρῆμα, εὐθέω.. "Ίλαυς.] Ἴλεως, σας, Κατ ἐκεῖο καιρῦ προσέσχε τῇ 

εὐμενής. 5584. ᾿Αναΐζας.] ᾿Ανορμήσας, ΙΦ τῆς Μεροπίδος χεικῶνι κατεχόµενος, 
. ΄ / ” ΄ Ἀι 4. υ. / Ν ο 

ἀναστάς. Δέπας.] Ἔκπωμα, ποτήριν. κατὰ χόλον ρας µισούσης τὸν ἥρωα, 

᾽Αμϕικύπελλον.] ᾽Αμϕοτέρωθεν καῖλον καὶ διατοῦτο πρότερον κατακοιµισάσης 
. , , ». ε τς ν / ον μάς .ω , 

καὶ περιφερές. ἢ Χύπελον, ἔνθα ὃ πηλὸς τὸν Δία. οἱ δὲ ἀπὸ τῆς ΚΦ θεασάµενοι 
χεῖται. 5ὃς. Τίθει.] Εδίδου. Καΐ µιν.] αὐτὸν, καὶ ὡς ἄγριον θῆρα φοβηθέντες, 

Καὶ αὐτήν. 5586. Τέτλαθι.] ἹΚαρτέρη- ἐξήλασαν ἀπὸ τῆς πόλεως. ἐφ᾽ ᾧὦ ἀγα- 
ε / . / . θ ΄ ε ϱ ω Γ / Ν 

σον, ὑπόμεινν. ᾿Ἀνάσχεο.] ᾿Ανάσχρυ, νακτήσας ὁ "Ηρακλῆς, ἐξεπόρθησε τὴν 
α. ϕ - / ον {4 1 αν λ .ω .» «/ / 
ὑπέμεινο. Ἰηδομένη περ.] Καΐπερ Ἂν- 1. ἐπὶ δε τῇ τῆς Ἡρας κατακοιµίσει 

πουµένη. 6897. Εωῶσα».] Οὖσα». “ξ ο σεὺς ὀργισθεὶς, ἐν δεσμοῖς κατέσχε 

δωμαι.] Θεάσωμαι. 5ὃδ. Θειομέ- τὴν Ἡραν. ἣν ἐπειρᾶτο τηνικαῦτα ὁ 

νη».] Πληττομένην, τυπταµένην. Τότε "Ἠφαιστος λύειν καὶ φωραθεὶς, ἀπὸ τοῦ 
δ’ οὔτι.] Τότε δὲ οὐδέν. ᾿Αχνύμενός ᾿Ολύμπου ἐξεβῥίφη, καὶ, εἰς Λῆμνον πρὸ 

περ.] Καΐπερ λυπούμενος. 5589. Ἆραι- τῆς Θράκης »ῆσον καταπεσὼν, χωλὸς 

σμεῖν.] Βοηθεῖν. ᾿Αργαλέος γάρ.] Χα- ἐγένετο, ὥς φησιν ὃ Ποιητής. διὸ ἱερὰ 

λεπὸς γάρ ἐστιν ὁ Ζεὺς τῷ βουλομένῳ τοῦ Θεοῦ ἡ Λῆμνο. "Αλλοτε.] Καὶ ἐν 
αὐτῷ ἀντιφέρεσθαι. ὅ ἐστιν, ἐναντιῦ- ἄλλῳ χρώφ. ᾿Αλεξέμεαι.] Ἔπιβοη- 
σθαι καὶ φιλογεικεῖ. 50ο. Ἠδη γάρ θεῖ. Μεμαῶτα.] Προθυμούμενο. 501. 
µε καὶ ἄλλοτ' ἀλεξέμεναι μεμαῶτα.] “Ῥίψεν. ᾿Εβῥιωψε. Τεταγών.] ᾿ἘΕκτεί- 



7ο ΙΛΙΑΔΟΣ Α. «ςο2---σοδ. ΤΤΕ.Π. 

τον ὃ ἡ ημαρ φερόμην, ἅμα δ' ελίῳ καταθύντι 

κώππεσον ἐν Λήμνω" ὀλίγος ὃ ἔτι θυμὸς ε ενηεν' 

ἔνθα με Σήτιες ἄνδρες ὄφαρ κοµίσαντο πεσόντα. 

ος φώτο μείδησεν δὲ θεω λευκώλενος Ἠρη' σος 

μειδήσασα δε, παιδὸς ἐδεζωτο χειρὶ κύπελλον. 

αύταρ ὁ τοῖς ὤλλοισι θεοῖς ενδεζια πασιμ 

οἰνοχίει, γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητήρος ὠφύσσων. 

5058. Γοψοχόε. γΙ1]5. ὠνοχόει. 

τετάγω. «ππο Ηενο]] πϊπλῖσα, ᾖονο 5ορῖίο, ἑοπαρορίαίθιη Ἡοτοι] Έτο]α τούιιοῖ 1ΠΙΙΝο- 
τας, ατα 1] οαγδα ἀθ]θοίιας αά 1πδι]απα Οοπ οί ἀθ]αίας. Τωπα ο αρίίεγ {π 6απ1 ΥΕΠΘΙΗΘΙΙ- 
ἴθγ εχατεογαί, Ἱέα τιέ οκ ΟἼγπιρο 5αδροπάστοί, Ο. 7. δᾳ- οππᾳιο Ἠα]οαπιις Ππίογροπθτο 
56 νο]]εί, οχροτίι5 οδί οππα {ογίιπαπα, παπα Πο 1ρ5ε οπανγας. ΒΟΙΠΠΙΙ5 ρργο 5ο Γ- 
τοηί{ «ον βαάιικοταί Ἐ. 240. Αάιπηυταίας αππίοπα ο αρίίος Ῥγο Ιπάο]ε οἱ 5θηδιι γς10- 
ταπα. Ἠοπαππα οἱ οραίαπα, πι αἱ σας γα εί πιάτα ποῦογα οπιπία ϱογιηζ 
Ῥοίθπίίοτφιιε οδί απῖ ορίογῖς ναλάϊοτ οδί, ἴάεππῃς «ορίου ἵνα οβεταίιις αντί, Παστῖς 
οθαϊξ «άποποπῃ Ο. 16. νοτρθτα εί Βαρτα παπα 1. 587. ἀθο5 ταρίας ρεν αἰτίιπα 
ΟΙγπορί Ξ. 177. 0.23. Το Ίονεπὶ αεοερεταῖ Ἠοπιεγις αἲ απφιἰογίραδς ηθο 1ρ5ε 
Ῥπίπι5 οοπηπΙΘΩ{5 ον. Ῥουπγο 504. δπέἷες απφιίογες Πμοπιπὶ ποο]α, Ῥαγραν], ὦγριό- 
Φωνοι 04γΔ». Θ. 2094. Ῥο]αδρίος πρίν. Ὑπἱοαπιπα καθίπα πουγθατιαηί ες ομδ, ἑκομί- 
σαντο» ΠΒΤΏ ΡΗΓΙΙΙΏ 8ΘΗδΙΙ5 νο] ν]έ οἱ Ίπεταί. 

505. Ἠϊδίί ἀθα, ποπ. ἴαπι οπδαπα ΕΠΙ τοοογάαία, 5οᾶ κατίάευ ΕΠΟ ατα οὐδοφιίοδθ 
Ῥοσμ]απα οβ ογθη(1 τιῦ πιαίγοπα οχµή]αγοί.----507. ἐνδέξια Ἰάθπι 59ο νἱάθίτ απο ἐπιδέζια 
ἀθχίτα Ῥαγίο ουδ: αέ Ίαπι ἀἰοίαπα ανν. 471. Οἀγδς. Φ. 141. ὄρνυσθ ἔξείης η έξια, 
πάντες ἕταῖροι, ἀρξάμενοι ποῦ χώρου, ὅθεν τὲ περ οἰνοχοεύε. Αάά. 118. Ἡ. 184.---500- 
ἄσβεστος γέλως ἹπηρΙοϊίος, πω] αας, απαπά οφ άθπη πολη κίογῖαπα. Ἠ]σοαπῖ ποπ ππα Ργ0- 
Ῥϊπαθοπα αὐφο]νομαίαν: 5εὰ αὖ απο αἆ αἰίογαπα ἆθιπη Ῥτουράσραί ουπα Ῥοσμ]ο ες ογᾶ- 
ἴθτο Πατδίο.---Ιζαφιιθ Υ5. 6οο. διὰ δώματα ποιπνύοντα, διὼ τὸ δώμα διακονοῦνσα, Ῥον ΕΕΤΙΙΤΗ 
ἀῑκοιιγειίαπίθπα, αἱ γίππα Ῥγαυθαί αἱησα]]ν. ο εἰαιάϊσαίοπο ππφαπα τἶδαδ οπ1δδα. 
πῇ] ἵπ Ηοπποτο Παβρείας. 

νας. ᾿Απὸ βηλοῦ.] ᾿Απὸ τοῦ οὐρανοῦ. δϊναι τὸν ἥλιω. 503. Κάππεσω.] 
σα κα. τον ͵ ἀπὸ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ ἐῤῥίφη, «γίγνεται 
δὲ ἀπὸ τοῦ βεβηκέναι τοὺς Θεοὺς ἐπ 
μα ον Ν 3 / -- / 

αὐτῷ, καὶ τοὺς ἀστέρας κεῖθι βαΐει 
το μη ρ ο» 
ειρητα!. τῳ δὲ τονῷ, καθάπερ ο, Ἆρι- 

στάρχειοι, βηλὸν ὡς χωλὸν καὶ πηλὸν, 
πω .ω . 

ἀποδιδόντες τὸν τῶν Θεῶν βαθμόν. ἔτε- 

ῥοι δὲ βηλὸν εἶπον τὸν ἀνωτάτω πάγον, 
"Αλλοι 

ς ρά η δις) . 
την περιοῦον του αἰθέρος και των αστρων 

ν ῃ 
καὶ περιέχοντα τὸν πάντα ἄέρα. 

κουῶς δὲ σηικαίνει ὁ βηλὸς τὸν οὐδὸν τῆς 

θύρας, ὃν καλοῦσι φλιάν. ὁ δὲ ποιητὴῆς 
« / Ν 3 Ν /. ”/ ὑποτίθεται τὸν οὐρανὸν πύλας ἔχοτα. 
Ἑνρηται δὲ βηλὸς, ἀπὸ τοῦ βαΐνεσθαι’ 

ὡς καὶ ὁδὺς ἀπὸ τοῦ διοδεύεσθαι. Θεσπε- 

502. Πᾶν 
ὃ Ίμαρ.] Δι ὅλης δὲ τῆς ἡμέρας. 

/ 3 ε/. « ΄ 3 η 

Φερόμη».] Δι ὅλης ημέρας ἐφερόμην, 
- ο] Ἅ .ω ΄ 

ἤτοι διὰ τοῦ οὐρανοῦ, Ἡ διὰ τοῦ ἀέρος. 
Άμα ὃ ἠελίῳ καταδῦντι.] μα δὲ τῷ 

σίοο.] Θείο, θαυμαστοῦ. 
” / 

Έκπωμα, ποτήρι». 

Κατηνέχθην, κατέπεσο ἐν τῇ Δήμνῳ. 
ἡ δὲ ΛΊμνος, νῆσός ἐστι Θράκης Ἱερὰ 

Ἠφαι- 

στιάδα καὶ Μύριναν. ᾿Ολίγος δ' ἔτι θυ- 

μὸς ἐνῃεν.] Ενῆν, ἀντὶ τοῦ, ἐλειποψύ- 

χουν, βραχείας µοι τῆς ψυχῆς γενοµκένης. 

504. Ἔνθα µε.] Τότε µε. Σήτιες.] 
͵ . 

Οἱ Λήμνιοι. ἀπὸ τοῦ σίνεσθαι καὶ βλά- 

/ , η. 
Ἡφαίστου, ἔχονσα δύο πόλεις, 

”/ / αλ ο ον .» 

πτει, ὄντες πειραταί. ἢ ὅτι δοκοῦσω 
αὐτοὶ πρῶτοι ἐπινενοηκέναι τὰ πρὸς πό- 
λεμον ὅπλα ταῦτα γὰρ ὁμολογουμένως 

- / ΄ 

βλάπτει. ᾿Αϕαρ.] Ἑὐθέως, ταχέως. 

Κομίσαντο.] ᾿Επιμελείας ἠξίωσαν, καὶ 

ς. Μείδησεν.] Ἔμει- ὃ ή κο 
5οό. Κύπελλων.] 

αν / 
παρὰ την κοιλοτη- 

τα. 507. Ἐνδέξια.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἀπὸ 

τῶν δεξιῶν μερῶν ἀρξάμενος. 508. Ὢι- 

νοχύει.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐνέχει τὸ νέκταρ. 

ο 
ανειλοντο. 

δίασεν, ἐγέλασε. 
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ἄσβεστος δ) ἄρ ἐνῶρτο γέλως μακαρεσσι θεοῖσιν, 
ὡς ίδον Εφαύστο δια δώματα ποιπνύοντα. 6οο 

Ως τότε μὲν πρόπαν Ίμαρ ες Ἰελιον καταδύτα 

δαίνυντ᾽ » οὐδὲ τι θυμὸς ἐδεύετο θαιτος ἐ εἰσης, 

οὐ μεν φόρμιγγος περικαλλεος, ἣν ἔχ' Απόλλων, 

Μουσάων ϐ, αἲ ὄειδον ἀμειβόμεναι ὁ ὀπὶ καλη. 

Αὐταρ ἐεπεὶ κατεδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 6ος 

οἱ μεν κακκείοντες ἔθων οἰκόνδε έκαστος, 

ὖχι ἑκάστῳ ὀωμα περικλυτὸς άμφιγυπεις 

Μφαιστος ποίήσεν ἠδυίησι πραπίθεσσι. 

Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ην Ὀλύμπιος ὠστεροπητής, 

όοο. Είδον. 692. δαιτὸς ἐξίσης. 6ο6. Εοϊκόνδε Γέκαστος. 

6ο7. ἥχι εκάστῳ ἃιιί ροίῖιιδ Γεκάστοι. 6ο8. ποέησε Ειδυίήσι. νυ]ς. 
ποίησ᾽ εἰδυίῃσι. 699. πρὸς ξὸν νΙῖοβε. ν. Ο055. 

όοι-  οψ. ία ἁθοταπα ἵπ ΟἼγπαρο, αἆ υἴαπα θτοιπα αἀωπηρταία. ΑάΠρίαις οςί 
θρι]]ς ἀοιδός. Ἀἴαδας «πποτθ οτθίας οΆογεα ἀῑιοία, εὰ οἴλατοα οαηέαπη.----6ο4. ἀμειβό- 
µεναι ὁπὶ, 5ἳνθ Ρος ν]οθς ΊΠτατ 56 ομπθηίος, οπσπηῖπθ απιΦῦερος οἷνε οχαρῖεπἀο Αροι- 
πθπη, αξ νους οαπετεπῖ φιποῖῖες 1]]ε οἵματα οαπετθ ἀθσίεταί: 5ἶνθ, αοά Ῥτωρίατο Ῥηΐο, 
αἰπιρηοϊίογ αοοἰπθηίος. 

6ού. ΟΙψπιρῖ τερία αἀιπηργαία αἲ πποχεπα γἱέα Ἠθγοιπη.  Ἐέ απ]α ας δερίέπα, αὐλὴ 
οἱ ἔρκος, δν Ύπ0 ππαρπα εράθς, δῶμα, Ρναίετ Ἠαπο Ῥ]ατες οοάἴοπ]α εἰησιι]]ς ἀλῑς Παβί- 
{απάς: οἶκοι. δώµατα. Ὑ ]οθηϊ αἱ ἀμφιγυήεις, θδ εἰπιρ]οῖίετ ρεαϊύις οαρέις, ἐπ[ν- 

ἐκίρνα. νέκταρ δέ ἐστι τὸ τῶν Θεῶν µῥαµέρο ᾖδο. Λειδο.] Αἴτωες ᾖδον. 
πόµα. ᾿Απὸ κρητῆρος.] ᾿Απὸ τοῦ κρα- ᾿Δμειβέμεναι.] Ἐξαμοιβῆς καὶ διαδοχῆς 
τῆρος. ᾿Ἀφύσσων.] ᾿Αρυόμενς, ἅπαν- ᾖἄδουσαι. Οπί.] Φωνή. ος. Φάος 

τλῶν. 50990. "Ασβεστος.] ᾽Ακατάπαυ- ἸΠελίοι.] Περιφραστικῶς, τὸ τοῦ ἡλίου 
στος, πολύς. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τοῦ πυρ. φῶς. 696. Κακκείωτες.] Κατακοιμή- 

Ἐνῶρτο.] Διηγείετο. Μακάρεσσι.] Ταῖς θησόμενοι. Ἔβαν.] ᾿Ἐπορεύθησαν. πρῶ- 
μακαρισμοῦ ἀξίος, ἀθανάτοις. Θοο. τος δὲ Ὅμηρος ἀφορμὴν ἔδωκε τοῖς ἀπὸ 

Διὰ δώµατα.] Διὰ τῶν οἴκων. οι τῶν µαθηµάτων εἰρηκόσιν, ἕκαστον θεὺν 
πνύωτα.] ᾿νεργοῦντα, διακονοῦντα. ᾖἴδιον οἶκον ἔχεω. Θ6ο7. Ἠιχι.] Ἔνθα, 

6ο. Πρόπαν ἦμαρ.] Δι ὅλης τῆς ἡμέ- ὅπου. Περικλυτός.] Ὁ πάνυ ἔνδοξος. 
ρας. Ἔς ἠέλιο καταδύντα.] Εως ἡλίν ᾿Αμϕιϕνήει.] Ὁ ἀμφοτέροις τοῖς γυίοις, 

δυσμῶν. 692. Δαίνυντο.] Εὐωχοῦντο. ὅ ἐστι τοῖς ποσὶ, χωλός. Κλίνεται δὲ ὁ 

6ο3. Φόρμιγγος.] Κιθάρας. Περικαλ- ἀμφιγνήες, τοῦ ἀμφιγνήεντος ὅτι τὰ 
λέος.] Πάνν καλῆς, ἐνδόξου. ἜΕχεν.] εἰς εις λήγοντα ἀρσενικὰ, διὰ τοῦ εν- 
χε. τέσσαρες γὰρ τέχναι ἀνατίθενται τος Κλήονται, οἷον τολμήεις τολμήεν- 
τῷ ᾿Απόλλωνι, μουσικὴ, τοξικὴ, ἰατρικὴ, τος, τελήεις τελήεντος, Χαρίεις χαρίεν- 

µαντική. 6ο. Μουσάων θ'.] Μουσῶν Ἅµτος. οὕτως οὖν καὶ ἀμφιγνήεις ἀμφιγνή- 

τε. ὁ δὲ λόγος, ὥσπερ τῆς εὐωχίας ἐν- «ντο. 698. Εἰδυίῃσι.] ᾿Ἐπιστήμοσι», 

δεεῖς οὐκ ἦσαν οἱ θεοὶ, οὔτε τῆς τοῦ ἐμπείροις. Πραπίδεσσι.] Φρεσὶ, δια- 
Απόλλωνος μουσικῆς, ἁμοίως οὔτε τῆς ναΐαις. ϐοο. Πρὸς ὃν λέχος.] Ὁ δὲ 
τῶν μουσῶν ᾠδῆς, αἵτινες καὶ αὗται ἸΖεὺς, φησὶν, εἰς τὴν ἰδίαν κοίτην παρε- 

᾽Απόλλωνος κιθαρίζοντος ἐκ διαδοχῆς πα- «ένετο. Ἰκρόνου καὶ "Ρέας ἐγένοντο υἱοὶ 



72 ΙΛΙΑΔΟΣ Α. όιο, 611. σα Β ἤ. 

ἔνθα πώρος κοιμωθ. , ὅτε μν. γλυκυς ὕπνος ἑκώνοι" όιο 

ἔνθα καβευδ ὠνα[βώς' παρα δὲ, χρυσόθρονος Ἠρη. 

πιὶς οἱ Πιαῖν φεαϊδι5, ορεΓα 5 40ΥΠΟΡ Ει1ςκε Γασίας εκ Ἡ. 1. ἀῑδαπηαδς τα οἱ ιά: 
65ο ἵπ ΟἼγπιρο ποσίππη νίοθς 6ἱ ἀθοτιιπὶ ΦΟΠΛΗΟΝ.--- 610. ὅτε ἐφικνεῖπαί οἱ ὕπνος. 

ἄῤῥενες γ΄ Ζεὺς, Ποσειδὼν, καὶ ΄Λιδης" 
͵ / /. /. ΔΝ 

θυγατέρες τρεῖς “Ἑστία, Δημήτηρ, καὶ 

ρα. (λείπει.) Τούτων φασὶν ἐπὶ τῇ ης 
Ἐρόνου δυναστείας ἠράσθησαν. τὸν δὲ 

Δία καὶ Ἡραν ἐπὶ ἐνιαυτοὺς τριακοσίους, 

ὥς φησι Καλλίμαχος ἐν β΄ αἰτιῶν' ὥστε 

Ζεὺς ἐράτιζε τριηκοσίους ἐνιαυτούς. λά- 

θρα δὲ τῶν γονέων ἀλλήλοις συνερχόµε- 
3/. ελ ε/ ο 1 

νοι, ἔσχον υν "Ἡφαιστον, οὐχ ὀλόκλη- 
ς / ΔΝ Ν ο ΔΝ ε/ 

Ρον, ἑκατέρους δὲ τοὺς πόδας Χωλὸν, ὣς 
φησω αὐτὸν καὶ ἀμφιγνήεντα ὁ Ποιη- 

τής ὅτι δὲ λάθρα τῶν γονέων συγήρ- 
χοντο ἀλλήλοις, μαρτιρεῖ καὶ ὁ Ποιητὴς, 

λέγων εἰς εὐνῆν φοιτῶντε φίλους λή- 

θοντο τοκ]ας. μετὰ δὲ τὴν τῶν Τιτάνων 
ὑπὸ Διὸς καθαΐρεσι», καταταρταρωθέντος 

Κρόου, Ζεὺς καὶ ρα διαδεξώµενοι τὴν 

ἐν οὐρανῷ βασιλείαν, µέχρι τοῦ νῦν θεῶν 
τε καὶ ἀνθρώπων βασιλεύουσιν, ἀλλή- 

.ν /. 

λοις ἡρμοσμένοι, τῆς “Ἡρας τελείως καὶ 

συζύγου προσαγορευοµένης, παρ ὅσον ᾱ- 
δελφὴ μόνη ἀνδρὸς ἔτυχεν τοιούτου. ἔσχε 

ὲ Ηβην θυγατέρα, ἣν οἰνοχόον θεῶν 

παρίστησιν ὁ Ποιητής ιο. Ἔνθα 

πάρος.] Ὅπαυ καὶ πρότερον. Ἰοιμᾶθ'.] 
Ἐκοιμᾶτο. Ὅτε μυ.] Ὅτε αὐτόν. 
Γλυκύς.] Ἠδύς “Ἱκάνωα.] Καταλάβαι. 

611. Ἔνθα.] ᾿Ενταῦθα. ποπικὸν ἐπίρ- 
ῥηνα. Κάθενὸον.] Ἔκωμᾶτο. ος ὃν 

σπαστέον δὲ, ὥστε μὴ προστακτικὸν 
εἶναι ἐνεργητικώ. ᾿Αναβάς.] ᾿Ανελθών. 
Παρὰ δέ.] Πάρ αὐτὸν δέ. Ἀρισόθρο- 
νος.] Χρυσοῦν θρύνον ἔχουσα, βασιλίς. 

μᾶλλον δὲ, ἐπειδῃ τὰ πρὸς τῷ αἰθέρι 

µέρη τοῦ ἀέρος γειτνιῶντα τῷ ἡλίῳ πυ- 
ῥρώδη ἐστίν' ὁ γὰρ Ποιητὴς ἀλληγορῶν, 

τὸν χρυσὸν λαμβάνει ἀντὶ πυρός. Ηρη.] 
4 
ρα. ᾿στέον, ὅτι ἡ ῥαψωδία αὕτη 

: , 
µόνη παραβολὴν οὐκ ἔχει. 



ο ΕΣ Τ.Ε. ο Σ 

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Β. 

ΑΠΒαΓΜΕΝΤὉΟΜ. 

508 η να]σατί πατταβίοπθ Ἱία 9ο Ἠαλοτοί: ΑσαΠΙΘΙΙΠΟΠΘΙΗ 1Π 6ΟΠ- 
{οππέαπα ΑοΠ]]]15, αἲ 56 ο]ας νΙτίπ{ο οἳ σορ]]5 Ἠαιιά οσθτο οδίοπἀστοί, ΑοΠῖ- 

νο απ Ἔτο]ανα εχρασπαπάαπα οὐ μκίσδε: Ἠος Ῥοσία Ἱία ογπαν]ξ, α{ 6ΟΠ- 
κατα α 5οπιπ]ο τοροίετεί, ο]5 το]]σ]ο οἱ αποξοσίζας Ιπέο ἴ]]ος Ποπηῖπες 
εταί Ἱπασπα. Ἠος απίεπι φοπιπῖασα τα Ιηδίταχ]έ, αἱ ἆονοπι φο]]οΙξαπη ας 
ταίοπθ Ἱποιπάα, (ποπποᾶο Τμοίάῖς ρτοσῖρας βδααθ ργοπηϊσεῖς δα Γα- 
ερτοί, (απάθιη Ιπ 6ο ασηπ]ανίςςο ἀἰσθγοί, τ{ 5οπιπΙο Γα]κο ΑσαπιοΠΙΠΟΠΕΠΙ 
Ἱπ Γταπάσπι Ἰπάπορτεί :---35. ἀπ, 5ρϱο αἰρί Εαοία, ἔοτο αἱ Έτο]απι δἶπο 
πποτα οχρισπατοί, ΠΠ] 81ΡΙ σ]ογίοδίας ἔοταο ατυϊίταία5. Ύ παπα 5ἳ δἶπο 

Αομί]]ο Ἔτο]απι οαροτοῖ, τοπα κζαθπα Ἱα οσὲ αρστθβρις, πί ο νία εί τα- 
Ώοπς ἀΙφρίορτοί, ᾳποπιοάο Αολνίς οοΠδΙ πα 5αππα Ῥτούαταί.  Οοπεῖο 
οταί οοπνοσαπᾶα: απίο(παπα 14 τῖτο βοτεῖ, οοΠβθβδΙπΙ ρεϊποίραπα 1πα]- 
οἵε: ἵπ 4ο βοπιπίαπι οκροπῖτ, δὲ, πα απίπιος Αολίνογαπι οχρ]οτοξ, απ 
Ῥαταί α Ῥασπαπι Ἱποππάαπα κἰπέ ἶπο Ασμί]]ᾳ6, 5ο ΑΠπΠ]ατθ νε]]ο φ]σπ]-. 
Βοαῖ οοπδίαπα 4ος τοάῖτα ἵπ Ραϊίαπι το Ἰπέροία ραταπάο; φοἶ]οθί ἔοτο 
ατρητα{ας, πί «οποῖο πΙαςΠΟ οἸαπιοτα Ῥοβοργοί 5ΙσΠΙΙΠΙ ράσα ῬΤτοροπεῃ- 

ἀμπι---δ3.. Ἐπίπινετο τος αἩίοτ οθο]ἁ1ξ, Ύπαπι εχροσίανοταῖ; «οποίοηθ 
οπίπι Μασία Αολίνί πιεπΏίοπεπι 46 ἀἴκορεσα Εαοϊοπάο Ἰ6 απάϊαπέ οἱ 
χίεπιρ]ο ἀῑκοβσσιπα Ραταπί----54- «απι οοπο]απιαίαπα ογαξ, 6µΠὰ ΤθΠα 
τον (ης [Ἴγεςις ργαδοπίῖα: πιοπῖξα φο]]]οσί ἈΠπθτνο ο αποπῖς Ποτίαίξα 
οσ]ο ἀεΙαρδα---α δὲ. Ἱεετυπα ἴπ εοπείοποπι εοσυπίας Αολίνί Γ]γεεῖς 
δαασα οἳ αμοζοϊζαίο---219.. Ερίκοδἵαπι 4ο Τμοτίεο, ου]ας οοην]οῖα ἴπ 
ΑσΑΠΙΘΠΙΠΟΠΘΙΙ [Ἴψοςες εοππροφοῖζ---278. Ἰάθπα νετρα Γαοῖς ἵπ οοη- 
οἵοπο, δεί ἵπ πιοπποτίαπι ταογοσαί Οαἱσ]απ{ϊς ναϊοΙπΙαπα απίο ΠΟΝΘΠΙ αΠΠΟΣ 
ἵπ Απάς οδοηίιπι Ἱπτοτργοίαπ{ῖ5, 41ο οοπΠδίατο αἲξ, πΟΏ. Πὶδὶ ἀθοῖπιο 
αππο Έτο]ατα οχρισπαίαιπα Ιτῖ----333.. ἴπ οαπά σπα βοπίθηθίαπα νετὺα Γαοῖς 
ἨΝεκίοτ, «Ιπια]ιιο {ασίῖοος σαπιΙ5 αμπος ἵπ ρασπα αάμίρετε φααεἴ----368. 
ΑΑΦΑΠΙΘΠΙΠΟΠ, ]άΠι Ραπζοπεία Πα]ασία {πα Αομή]]οπι εοπίασξα5,---37 5. ᾗ- 
Ῥες οορίας οπΓαΓ ϱΟΓΡΟΓΗ,---491. 1ρσθ, γἱοίῖππα οὔσα, Ρεἰπεῖρες αρι]ῖς 
εχοῖρῖς--431. Έα Νακεοσῖς 5ασα Ρτᾶσοπες αἴσπιτη Ῥαση εὐπηέ, 
Πρ. Ρτίπαῖρες οορῖας οσ]παηέ, οπππεσᾳιο 1 αοἶεπα Ῥγουθθηί---403. 

ΒοᾳιΗίασ πππο τασθηδΙς οορίαταπα, οὲ φπἶάσπι βδεππάαπη Ίοσα ἄτασῖςρ 
ο απἶρας αἀνεπεταπί, ππα οππα ἆποιπα ποπηπῖθας, δὲ πανΊαπα, απῖρας αᾱ- 
γοπεταπέ, Πππστο. Ἐασϊς απίεπη Ῥοεία ΙπΙΙππη α Βωοίῖς.---5τ6. ξοτίο 
4ποά εκ Αιλάε οἰαβεῖς ενεοία Ειποταῖ. Ιπάο Ῥμοσθηκες---ς26. ἸΤμουγί 
--σ3σ. Ἐπβαεηδος---σ4ςσ. ΑίΠαεπίεπςος οἱ Ααἱαπιϊπί]---σςδ. Ατοῖϊνι 
---θθδ. ἸΜγοεπα---σδο. Ἰποράαπιοπί]-- 50ο. ἘῬγ]-- 6ο. Ατοπᾶες 
--θτα. Ἐλάεηδες-- 62. Ὠνομίθηφες-- 62ο. (Οερήα]]επος-- 637. «Ἐ- 

ΝΟΣ.. 1. 1, 
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{ο]---64. Οτείος-- 65ο. Ἠ]οά-- 67ο. Ἁγπια]-- 675. Οοῖ εἰ α1 
οχ Ἱπδι]]ς ν]οϊηῖς---6δο,. ἈῬονοῖί αἆ Τμοβκασπα: οκ Ίπο ΠΙΘΠΙΟΓΑΠΤΗΥ 
Μγτιπϊάοπος---ό94. Ῥμγ]ασθηδες----Ττο. Ῥμογαί-- 715. Μοιμοπα-- 728. 
(οαΙδηκος---793.. Ονιποπίί---7 17. Απαϊκσκον οἳ αγτίοπῇ---747. 
Ῥετν]λα]---65. ἸΜασποίος--- 75ο. ἾΊπ μὴς ῥιτωίαπΙκεῖππϊ οηι. εταπῇ 
Ῥΐσα Ἐαπιθ]], Αάπιοῦί Ε. οἱ ἑοπήκκίπιις οταί Α]ακ, απαπάοφαἱάσπα 
Αοη]]ες αὐεταί---77ο.. Οορία ία Ἱπδίασία ναυςας ΤΠ Ῥτοσθάηθ. 
Αι Ττο]απ]ς απ{ο Ῥτίαπϊ σος εοποῖοποπα Παβεπθίρας ρε Ῥομίοῃ αῇεγ- 
{αχ παπᾶτς ἆᾳ Αολίνογιπη αἀνοπίας πα ατπηῖς 111 οαρΏῖς, Ηεοίοτα 
ἀπσα, οστοςδΙ αἆ ππήπ]απα ῬΒαΐϊθαπα ἀῑσίαπα Αολινῖς οοσυσταηί-- 915. 
Ἰπάς Πέ Ὀτονίς τοσθηδις Έτο]απογαπ οἱ βοσἴογΗπῃ, πα οπή θογαπα ἆπΙ- 
εἴραςδς εαπέ απίοπα ΡΓΙπο Ίοσο 1ρ5ί Ττο]απϊ, ΦΙΠΘΠ ΠΙΠΙΘΓΟΒΙΒΑΙΠΊΠΙ 
ἀπσα Ἡεοίοτοα-- 918. Ἐοταπα 5ος ]λατάαπῖ-- 8531. χουν οκ Ζε]οα 
---θα7. αχ Αἀναρίθα, Αραςο, ΡΙέγεα εἰ Τοτοα---θ34. εκ Ῥοεγοοίᾳ, Ῥτασίϊο, 
Ἀοείο, Αυγάο, οἱ Απίρο 839. Ῥε]αδοῖ Πατίκεα---δ43.. Τμτασςς---θ45. 
Οεοπος---δ7.. Ῥαοπος πάς αὖ Αχὶο Π.---ὂ5σο. Ῥαρμ]ασοπος οκ Ἠο- 
πηοβῖο-οΌσς. Ηα]Ικοπες-- δς7. ΜγΣΙ---δ61. Ῥμηγσος εκ Απονπίη-- 63. 
Μαοπος---866. Οᾳπος οκ ]οοῖς οἴτοα ἈΠ]οίαπι οἱ Μαωαπάταπη-- δ7ς. 
1γο]----877. 

Ώοογιπη ππΙκίοτ]ο Ἱπ Ίου Ἠμτο Ἠῶο ρογασαπέατ: Ῥείπο, αποά α 
ἆογο, 1 ασαπία, 6, ΑοΠ]]ο αὐδοπίο, Ῥπσπα ου Ττο]απϊς οοπιπ]ςδα, 
ΑσαπιοΙΠΟΠ εἰαάσπι αεοῖρίαξ, αἴφιια 1πα]ο 51ο Ἰπίε]]]σας, Αολ]]1ς νΙτίπι- 
{θα ππα]ο α 5ο 6596 οοπίθιηαί Παλήίαπα, ΞΟΠΙΠΙΠΠΗ αᾱ ΑσΩΠΙΘΠΙΠΟΠΕΠΙ 
πηθθίσατ, ᾳπος Γαΐδα Ρονδιαδίοπο ας 5ρο αἲ Ῥασπαπι οοπηπἑίθπάαπα ΘΙΙΠΗ 
Ππρο]]αί: 1-35. ΊΜοχ, οππῃ, οοποῖοπθ Παβίία, ΑσαπιθΙΠΠΟΠΙ5 οΓΩ{1Ο 

ἰπππ]αία, ΠΟΠ. 60 41ο οχρεσίαβαίασγ πποάο, Αολῖνοσαπα 4ΠΠΙΟΡ Ἱππρια1ς- 
φοῦ, νετπι, 6 τοδΙίαπα, Ῥο]]ο Ἰπ[εσίο, αἰαστῖζοτ οἳ επρ]ἀᾳο ραταγεηί, 608 
ΙποΙαςκος, Νπουνα,  αποπῖδ Μοτίαία, ἆς ΟΙγππρο ἀε]αρρα, [γβδεα Ἱπ- 
βε]σαί, τ{ Αομίνοσιπι Πππροαθη Βἰδίας ασ τοαπααί Γ5ς---θ2. Ῥοδίθα 
4ποφας Ί]]α οροταιη ργωδίας Ἰπ (ατηής αἆ Ῥασπαπι οοηγοσαη({ς 445 
--γ55.. Οοπίτα Πτα ἆονο παῖσρα, Ρο]ία: Γαοῖο αἀδοῖία, Ττο]απῖ Ῥτο- 
ππίος αἆ ρασπαιη Αολμίνος πιπίαξ: 786---δο7. Ότο οπηπ]α δαξῖν αγᾷθ- 
συππί οοππθαζη Ίος Ἠαβοτο Ῥοδίαπι, αἲ, απαπατα οκ Πᾷᾳ Πδίοτῖσα, 
5οµ {ωπια απΏῖατα ποορρία οί α ΝΤασα 5ΙΡΙ Ἱππρογβία, σα5α5 ᾳποδοάπ(θ 
οἳ εοηκ]]ία Ἠπππαπα αἆ ἀθεοταπη πέοτνοπίας οἳ πηπ]βίοτία τονοσθί: Ύπο 
1ρ5ο Ποπιανίσα" ρορςὶ ορτίις5 πατταθοπῖς ομαχασίον, οἳ οοἱος, σι π]- 
ΊἸαπα αΠιιά οατπιοή Ἰαῦεῦ, από αβοτο ροΐθ»ί, ο οοπδαίς. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Β. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 

τισ ὄνειρον ἐπιπέμψας ᾿Ἀγαμέμνοι, παρακελεύεται τοὺς Ἕλληνας ἐξάγειν ἐπὶ 

τὸν πόλεµον. ὁ δὲ, πρότερον μὲν συνέδριο τῶν ἀρίστων ἔπειτα δὲ ἐκκλησίαν ποιη- 

σάμενος, ἀποπειρᾶται αὐτῶν Μο... φεύγει εἰς τὰς πατρίδα». Κατέχει 

δὲ αὐτοὺς ᾿Οδυσσεὺς αθνας πρωσίᾳ, καὶ Νέστωρ δηµήγορήσας. είτα τροφὴν ἀνελό-- 

µεχοι, ἐξοπλίζονται αὐτοί τε, καὶ οἱ ἠγεμάνες ὁμρίως δὲ καὶ οἱ Τρῶες, Ἴριδος αὐτοῖς 

ἀπαγγειλάσης. 

ΑΛΛΩΣ 
”ι .ω κ. /. .. Ν 

τις (ἐμέμνητο γὰρ τῆς Θέτιδος ἱκεσίας,) τῶν ἄλλων Θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων 
ἥ κά - πάν ιν τση 

ὕπνω σχρλαζόντων, πρὸ ὀφθαλμῶν ποιούµενος τιμῆσαι τὸν τοῦ Πηλέως, ὄνειρον Ἀγα- 
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/ / -- ιο Ν 

µέμνονι πέµπει, κελεύων αὐτῷ ἐμβαλεῖν πάντας Ἕλληνας εἲς τὴν μάχη», συµβου- 
) .- κ. Ν Ν . ΄ / ς Ν ” Ν ν” - 

λεύων αὐτῷ δηλαδὴ καὶ τὸν ᾽Αχιλλέα παρακαλέσαι. ὃ δὲ, οὗ συνιεὶς τὸ ὄναρ, τοῖς 
Ἀ - ο ος κο ΦΕΚ, ο πο.. Ἔλ ἀριστεῖῦσιν αὐτὸ διηγεῖται' καὶ μετὰ τοῦτο εἰς ἐκκλησίαν ἀθροίσας πάντας η- 

“ / Ἅ υ Ν / Ν Ν « - Ν . / ”. ’ νας, ὑπόπτως πρὸς αὐτοὺς διακείµενος, διὰ τὸ ἡγεῖσθαι τὸν ᾿Ἀχιλλέα, ἐπιτιθέμενον 
να νπφ. ς αρα β Ἡ ο τὸν αὐτῶῦ τῇ ἀρχῇ, προσαικεῦσθαι τὸ πᾶν πλἌθος, πειράζω», φεύγειν αὐτοὺς εἰς τὰς 

δώ « ο 
πατρίδας κελεύει. οἱ δὲ οὗ συνιέντες, ἐπὶ τὸ καθέλκει» τὰς ναῖς, καὶ εἰς τὰς πατί- 

». 3 ὁ -- . 9 Ν « ΄ . ” 3) -- κ Ν 

δας ἀπαλλάττεσθαι χωροῦσιν. ᾿Οδυσσεὺς δὲ, ὑποθεμένης αὐτῷ ᾿Αθηνᾶς, τοὺς μὲν 
Ξ - ς σεν 

ἀρίστους πειθοῖ κατέχει, τῶν δὲ στρατιωτῶν πικρῶς καθάπτεται. παίει δὲ καὶ Θερ- 
- ι. . - ΔΝ σίτην, ἀμούσως πρὸς τὸν βασιλέα στασιάζοντα' καὶ τοὺς Ἕλληνας µεῖναι, καὶ τὴν 

” ε. ΄ τν ΄ ν Ν / Ν σον ον 7 Ίλιον ἑλεῖν προτρέπει. Συμβουλεύσαντος δὲ καὶ Νέστορις τὰ αὐτὰ, ᾿Αγαμέμνων 
ον σ/. ΔΝ Δ ῤ 

θύσας τῷ Διῖ, τοὺς γέροντας ἑστιᾷ' καὶ προτρεψάµενος τοὺς Ἓλληνας, ἐπὶ τὸν πὀ- 
-δ-- . ο .- κ ια, λεμον ἐξάγει πάντας. “Εξῆς δέ ἐστιν ὁ κατάλογος τῶν νεῶν, ἐφ) ὧν ἦλθον οἱ Ἕλ- 

: ο ας ε Άηνες, καὶ τῶν ἡγεμόνων αὐτῶν, καὶ τῶν Τρώων καὶ τῶν ἐπικαύρων, 

Βήτα δ' ὄνειρον ἔχει, ἀγορὴν, καὶ νΊας ἀριθμεῖ. 

ἜΑΛΛΟΙ μεν ῥα, θεοί τε καὶ ὦνερες ἱπποκορυσταὶ, 

εὖδον παννύχιοι, Δία ο οὖν ἔχε ήθυμος ὕ ύπνος” 

ἀλλ ὅ γε μερμηριζε κατα φρένα, ὡς Άχιληα 

τιμηση, ὀλεση δε πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾽Αχαιῶν. 

8. κατὰ φρένα, ὡς. ΙΕσειάιΙΠῃ κατὰ φρένας, ὡς. 

1. Οιιοά ρτοπιϊκεταί «ο πρίίος Τ]οίῖα1, νο]]ο 5ο ἵὰ αμετθ, πὲ Αολνίς α Ττοίαμα αοῖθ 
νιοεῖς Αραππεπιποποπα ἴπ]απία ολ Γαοί Ῥωπ]ζθτοί: Α. 598. 5η. 46 60 οκδεᾳιιεπάο 
πππο Ἠ]ο ἀεβροταες (ππάθπαφιο αἆ ἔταπάσπαι οοπΕαρίέ, ας Αραππεπιποπῖς νεσογαἴαπα 
Ωπαα]ος, ας Ἠ]α, 5ο Α ολ] ραγοπα 556 6οηιιε αἨδθμίο ποπ. πῖπις Όθιο δεῖ τες Ῥο55ε, 
ατρήίναξαδ, Ῥασπαπα πθαί.  Αά Ἠαπο τοι Βοπιπῇ ππϊκέετίο ο πρίίος αγ. Ῥταο- 
οἸαταπα Ίος Βσπιεπέαπι, α΄ Ρορι]ατί αᾱ 5ΘηδιΙπά ποοοπιπποᾷσία ορίπῖοπθ ἀπσέαπι 4θ 
φοπιπ]ῖς Οἰν]πῖτας ηπηϊκδίςς ον ΑσαπιΘΙΗΠΟΠΕΙΗ ἴρδα απϊηϊ αττοσαπίῖα δὲ Αολις 
ομίτεείατῖο ϱο αἀάποστο ἀθθιῦε, πὲ αἲ οἸεναπάαπα εἶας νΙγαιίεπα οἱ αοζοηταίοπα οορῖας 
οὐποθγοῖς πα που οοηδ]ύαπα θγαῖ, Ῥο5ς ἡΠγτππϊάσπαπα. ἀἴκοθοδαη Α οίνος 5οάθτα ἵπ 
οικισῖς ΟΠ08ΟΝ. 

ἠπποκορυσταὶ, αἱ ατπιαἳ ἆθ οαττῖβς ριρηαΠέ, κορυσθέντες, μαχόμενοι, ἀπὸ τῶν ἵππαν, 
ἁρρώτων. Ἡν 1. κπηρ]. ορΙθ λείο ογήαη5. 

3- ὡς ᾿ΑχιλΊα πικήση. τιαᾶν, 4110 ΕΠΣ 51Ρ. Α. 171. εχροςίσαπη, ταῖς π]οίδοσπάο Ἱπ]τι- 
τίατα αἱ Ἰ]]αζαπι, Ἱοποχονα Ἱππηύπασαπα τε λπίρατασος. Τηπα ὀλέσῳ δὲ, 4ποπποᾷΟ. πιᾶ- 
βπαπα οἸαάθιη Αολνίς Ἰπ[ρττεί, Αολς νϊαίο ἀθοειῖς. Φυηροιιάα απί ἐπὶ νηυσὶν 
᾽Αχαιῶν εχ πΠΟΤΕ ἀῑσίας απζ πολέας ᾽Αχιαιῶν. θὲ ΠΙΟΧ ἐπιπέμψαι Ὄνειρον ᾿Αγαμέμνονι.---- 

1. Άλλοι μέν ῥα.] Οἱ μὲν δὴ λοιποί. 
Ἔστι δὲ σύνδεσμος παραπληρωµατικός. 

᾿Ανέρες.] "Άνδρες. Ἱπποκορυσταί.] Ἐφ' 
ἵππων ὁπλιζόμενοι, ἢ ἵππους κορύσσοντες. 
τοῦτ᾽ ἔστι, πολεμικοὶ, ἢ ἀφ' ἵππων µα- 
χόμενοι. 2. Εὔδο.] ᾿Εκάθευδον, ἐκοι- 
μῶντο. Παννύχιο.] Δι ὅλης τῆς νυ- 

κτό Ἠῶς ἐν τῇ Α΄. εἰπὼν τὸν Δία 
καθείδειν, νῦν φησι, Δία ὃ οὐκ ἔχε νή- 

δυµος ὕπνος; Λλέγομεν δὲ ἡμεῖς, ὅτι ἐκά- 
θευδε μὲν, ἀλλ ἐπ ὀλίγον ἐκαθεύδησε, 

καὶ οὐ διὰ πάσης τῆς νυκτὸς, ὡς καὶ οἳ 

ἄλλοι καθεύδουσι. Δία δ οὐκ ἔχε-] 
Τὸν δὲ Δία οὐκ εἶχε. Νήδυμος.] Ἠδύς. 

8. Αλλ ὄγε] ᾽Αλλ οὗτος ὁ Ζεές. 
Μερμήριδεν.] ᾿Εμερίμα. ἸΚατὸ φρέ- 
να.] Κατὰ τὴν διάνοια. Ὡς ᾿Αχι- 
λῆα.] Ὅπως τὸν ᾽Αχιλλέα. 4. Ολέση.] 

1, 32 
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δε δε οἱ κατα θυµον άριστη φαμετο βουλη, 5 
Ὀ 

πέμψαι επ᾽ Ἄτρειδη Αγαμεέμνοι οὖλον Ὄνειρον' 

και μυ φώνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα 
5» 

µόσκ᾽ ἴθι, οὖλε Ὄνειρε, θοως επὶ γήας Αχαιών. 

ἐλθω ν ες κλισην ᾿ΆἌγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο, 

πάντα αλ) ὥτρεκεως ὠγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω. 1ο 

θωρηξαί ε ε κέλευε κάρη κοµέωντας Ἄχαιους 

πονσυδιη" νυν γαρ κεν έλοι πόλευ εὐρυάγυιαν 

Τρώων οὐ γαρ ἔτ ἀμφις Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες 

6. Εοῦλον ν. Οὺς8. 7. Εέπεα. 8. ἴθι, Εοῦλε. 
γι]ς. καρηκοµόωντας ΙΙΠ8 νοςθ. 

5. δέ Εοι. 

πα θωρῆξαί ξε, 

6. οὖλος Ὄνειρος. ὀλέθριος. ἐπ᾽ ὀλέθρω πεμπόµενος, διὰ τὴν ἁπάτην. Ἀο]]οθί δαπῦ δοπηπ]ᾶ 

αᾗα νοτα, αἷα [αἶκα:. Ίσρο Ἡς ΕΓαπάσπα οἱ ρογπ]σίθνα Ποππίπος Ππάποιιπῦ. 
Ἑ--αδ. Ἰπθδί Ῥοθίΐοα νὶν ΡΓΙΠΙΟ 1π 1ρ50 σοπΙΠΙΘΗ{Ο δοπιΏῖ, ἔαπα 1η εχροπεπάα τε 

{αποιαπα Ῥος ἁταππα: Ατοζημις Ὄνειρος, παπά αία. αοο]ρῖέ, οχδοηιΙζς. Εοτίο ἴαππεη 
Ἠῶο ποπ ἴαπι Ἱπροπίο Ρροείῶ, παπα απθϊ(ιΙ κογπιοπῖς ΙΠ4ΟΜ ἀθῦονί, ἀορπάντη, πα 
ἨΟπ Τασία πατταπία, αἲ ]απα Γαοία, 5ο Γαοἱεπόα, αἱ Γασεπάα 5πέ οἱ αἱ Βιπ. 

το. ἀτρεκέως---ὧς ἐπιπέλλω Ίπηρο: ασοσιταίε, Ἰἰκάσπι υεχὸῖ. Εαν δοπιη, 
ᾖΊονα Ἠαιά ἹΠπάίσπαπα Ἱαρίέαπα που α- ταθΙοτίρας Ποπϊπίρα5, που α Ῥοεία ερίσοο, οιῖ 
«πρίίθς πιπο ΠΒ] αλιιά οδί Ύπαπα Ιπνθπέπη ερίοαπα, αἱ αποίογοπα Γαοῦ Ἠαρθαί. οΓ. 
1ΠΓ. αἆ νδ. Τ14.---13. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς---ϕράζονται. Φιοά αἶῑας διχοφρονεῖν. δ,/ογνωμεο- 

νεῖν. Φοπιζομηλῖς εἑ οοπικἰ{1ὲ5 ἴπίεν 9ε ἀἰνείάεγε, ἀἴυεγδα δειϊγο.  Ἀαπο ἀρίθατ 4, αἆ 
απογαπα. οοηδ]ῖα, πποπίία, δεαάἶα, ορετατα, Ἰπίρυνοπίαπα, οπηπία το[ογαπίας ἵπ. Πϊαᾶε, 

᾽Απολέσῃ, ἀφανίσῃ. Πολέας.] Πολλούς. 

Ἐπὶ νηνσόν.] ᾿Ἐπὶ τοῖς πλοίοις. 5. Ἠδε 

δέ αἳ.] Αὕτη δὲ αὐτῷ. Κατὰ θυμόν.] 
ἸΚατὰ τὴν Ψυχήν. ᾿Αρίστη.] Καλλί- 
στη. Φαήετο.] Εφαίνετο, ἐδόκει. ϐ6. 
Πέμψαι ἐπ᾽ ᾿Ατμείδη.] Πέμψαι τῷ υἱῷ 
τοῦ Οὖλον 

Ὄνειρω.] Νῦν τὸν ὀλέθριο. Δηλοῖ δὲ 

καὶ τὸν προσηνη, καὶ τὸν ὁλήκληρον, ὡς 

᾿Ατρέως τῷ ᾿Αγαμέμνοι. 

Σ. / - 

ν ᾿Οδυσσείᾳ φησίν᾽ οὔλω ἄρτον ἑλών. 

Δηλοῖ δὲ καὶ τὴν τῶν τριχῶν διαστρο- 
φ ὃν / μ 

φήν. Οὗλον δὲ Ὄνειρον, οὐκ αὐτὸν ὀλέ- 
ν ς . / 

θριον ὄντα, ἀλλὰ τὸν ἐπ ὀλέθρῳ πεμπό- 
Ἀ 3 ΔΝ ε ον , / 

μενον. Η, οὖλον, τον ὑγιη. ὥσπερ λέ- 
: ν 

γεται, οὐλὴ τραύµατο. Σημαήει - δὲ 
5 : / 

ἤ λέξις καὶ τὸ ὑγιαίνει. ὡς ἐν ἐκείνω, 
εί ο) Ν / 

οὖλέ τε, καὶ µάλα χαῖρε, Θεοὶ δέ τοι 
/ν . ΄ 

ὄλβια δοῖεν. ᾗ. Ἱαί μι φωνήσας.] 
5/. 

Καὶ αὐτὸν προσκαλεσάμενο. Έπεα 
/ [ ος λ 

πτερόεντα.] ἈΛόγους ταχεῖς. οὖδεν γὰρ 
- 

λόγου παχύτερν. Προσηύδα.] Προσ- 
Β. Βάσκ' ἴβι.] Πορεύου, καὶ 

γὰρ ἐκ 

εἶπε. 

ἄπιθι. ἐστι παραλλήλου τὸ 

αὐτό. Οὔλε.] Ὀλέθριε. Θεάς] Τα- 
χείας. 9. ᾿Ελθὼν ἐς κλισίην.] Παρα- 

γενόμενος ἐς τὴν σκηνήν. 19. Μάλα.] 

Λίαν, πάνυ. ᾿Ατρεκέως.] ᾿Αληθῶς. ἸΑ- 

ορευέµεν.] ᾿Αγορεύε», λέγε». Ὡς 
ἐπιτέλλω.] Ὡς προστάσσω. ΙΙ. Θω- 

ρ]ξαί ἐ.] ΙΚαθοπλίσαι αὐτόν. Κέλευε.] 
Παραίνει, πρόστασσε. Καρηκομόωντας.] 
Τοὺς τὰς κεφαλὰς κομῶντας, ἀνδρείας 

χάριν. Τῶν Ἑλλήνων τοπαλαιὸν, ἀρε- 

τῆς ἕνεκω καὶ ἀνδρείας κομώντων τὰς 

κεφαλὰς, λόγος, πρῶτον Θησέα, ἀποκει- 

ράμενω τὴν ἐμπροσθίαν κόµην, εἰς Δηλον 
ἀναθεῖναι τῷ ᾿Απόλλωνι. ᾿Απὸ δὲ τοῦ 
κομῶντας, ἐν διαιρέσει, κομόωντας. 12. 

Πανσυδίη.] Πανστρατί. Νῦν γάρ κε] 

Νῦν γὰρ ἄν. "Ελα.] Λάβοι, πορθήσοι. 
Εὐρυάγυιαν.] Πλατυάμφοδον, µεγάλη». 
ἁγυιαὶ γὰρ, τὰ ἄμφοδα. 13. ᾽Αμϕὶς 
φράζωται.] Χωρὶς ἀλλήλων βουλεύονται. 
διχογνωμοῦσι περὶ τῆς Ἰλίου. τοῦτ᾽ ἔστι», 
οὐκ ἔτι γὰρ οἱ τὸν Ὄλυμπον κατοικοῦν- 
τες Θεοὶ διάφορα φρονούσι’, οἱ μὲν τὰ 
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ἀθάνωτοι φράζονται’ ἐπέγναμνψνε γαρ ἅπαντας 

ρη λισσοµενη' Ίμωεσσι δε κήδε ἐφήηπταν. 16 

ὋὪς φότο' βη δ᾽ αρ’ Ὄνειρος, επεὶ τὸν μύθο ἄ ακουσε' 

καρπαλίµως δ ἵκανε θοως ἐπὶ νῆας Αχαιῶν' 

(8η οὃ) αρ) επ᾽ Ἄτρειδ Αγαμέμνονα τὸν ὃ ἐκίχανεν 

εὔδοντ' εν κλισίη» περὶ δ άμβροσιος κεχυθ ἱ ὕπνος. 

στη Ἰ ὃἱ αρ ύπερ κεφαλῖς, Νηληῳ υμ εοικὼς, 40 

Νεστορι, τόν ῥᾳ μάλιστα Ὑερόντων τι Αγαμέμνων" 

τῶ μυ Εεισαµενος προσεφωνεε θείος Όνειρος" 

Εὔδεις, ᾿Ἄτρεος υἷε δαΐφρενος, ἱπποδάμοιο ; 

οὐ χρή παννύχιον εὔδειν (βουληφέρον ἄνδρα, 

ᾧ λαοί τ' ἐπιτετράφαται, καὶ τσσα μέμηλε. 25 

νὸν έμεθεν ἕ ζύγες ὦκα" Διὸς δὲ τοι ὤγγελός εἰμι, 

20. Ευῖι Γεξοικώς. 23. Εμϊῖ μι» Γεισάμενος ΥΕ µιν ἐξεισάμενος. 

ἵν Ττο]ςρ οχοϊάἵαπα οοπερίταπῖ, ο αποπῖς Ρτοσῖρις Ρογπιοίῖ.---15δ. Τρώεσσι δὲ κήδε ἔφη- 
πται. ἰπιπϊπεηί. ἅππω, ἐφάπτω, περιάπτω. Ἠθμθ Βολο]. Ὀτ. ἐπήρτηται. ἐπικρέμαται. 
πουτ’ ἐστιν, ἐπίκειται. Ἀϊο 66 ΗοσγοΠμ. Ἐάγπιο]. 

10. περὶ 5 ἀμβρόσιος κέχυθ ὕπνα. 8ὶο 6ἱ Ἐ. 252. 3. Ψ. 62. 63. ἀμφιχυβείς. Νοία 
Ῥοθίῖσα Εοσπηα ἆς 1ρδο Ἀοπαπο, το α 5εησι ἁπποία, απ. 1] πος ορρείπθτε, οἴγουτηάατο, 
απηρ]εσ ν]άραίαγ. Ἐνε απἴοπι 4θ απηρίοχα εἰ αΏδί: Π. Ξ. 314. ἀμφὶ δ' ἓὸν φίλον υἱὸν 
ἐχεύατο πήχεε λευκώ. 04. Π. 214. θἳ εἷο οἴγοιπι[ιδα Φιίρε; 4ε Ψεπετε Ματίοπι απι- 
Ῥ]εχα αρ. 1μιογεῖ. ἀμιβρόσιος ΒΙΙΤΕΠΙ 8611 θεῖος 88ΙΙ Ἠδιστος. Υ. αἆ Α. 520. 

3ο. ὑπὲρ κεφαλής αν ας Βοπιπίπτας ος. 5οΙΕΠΠΘ οσί 4ς φοπηπ]ῖς: δἷο 4ε Ῥαΐτοσ]ο 
Ῥος αιΠείθτη ν]ςο Ν. 68. οἳ αἱ.----21. τόν ῥα μάλιστα. Ἱπ ου Ἰατεῖ ταο ος ΒοπαηπΙπα 
Νεκιοσῖς ροκκππαπη. Ῥεγεοπα Ἱπά παπα ΑσαπιεπιποπΙ ουνοπετῖές αιί (απίο ρτανίος εἶας 
θδ9οί α ππονεπό πα θα ν]5 οἳ απιοίοτίτας. 

34. Όπιπα ο ρηποῖρίνις οἳ τοσῖθις ἀθο]αταί Ῥθυ βουληφόρον ἄνδρα, αισις απογαπα 
Αιοζοσίζας ἵπ. ορηδἰμ]5 ερθοίαίας οαρίθπά]ς εἰ οχκθιιιεΠά]δ. βουληφόροι ποτὲ μὲν βασιλεῖς 
Άου νθυσιὶ Ἰαπάα{ο αἲξ Αροϊίοῃ. Ἰμες. Ἡ. ν. 

ὑπὲρ Τρώων, οἳ δὲ τὰ ὑπὲρ Ἑλλήνων. 
14. ᾿Ἐπέγναμψεν.] ᾿Ἐπέκαμψεν, ἔπει- 

σεν. 15. Ἡρη.] Ἡ ρα. Λισσομένη.] 
Λιτανεύουσα, ἱκετεύοισα. Τρώεσσι δέ.] 

Τοῖς δὲ Τρωσί. Κήδεα.] Κακά. ἛἜ- 
φῆπται.] ᾿Επήρτηται, ἐπικρέμαται. τοῦτ᾽ 

ἐστιν, ἐπίκεται. 16. Ὡς φάτο.] Οἵ- 
τως εἶπε. Βῆ δ ἄρ.] ᾿Επορεύθη δέ. 
"Ακουσεν.] Ἠκουσε. 17. Καρπαλίμως.] 
Ἐαχέως. “Ίκανε.] Παρεγένετο. 18. 
"᾿Εκίχανε.] Κατέλαβε 190. Εὔδοντ᾽ 
ἐν κλισίη.] Κοιμώμενο ἐν τῇ σκηνῇ. 
Περὶ δ ἀμβρύσιας κέχυθ' ὕπνος.] Περιε- 

κέχυτο αὐτῷ ὁ θεῖος ἕπνος. 3ο. Στῆ δ 
ἄρ'.] ΄Έστη δέ. τὸ ἡγεμονικὸν γὰρ, τὰς 

αἰσθήσεις ἀνειμένον ἐστὶν αὐτόθι. Νη- 
Ἀπὶρ υἴς ἐοικώς.] Τῷ Νηλέως παιδὶ Νέ- 

στορι ὁμαιωθείς. ὁ δὲ τύπος πατρωνυµι- 
κά 321. Ἔόν ῥα.] Ὅντια δη Νέστο- 

ρω. Γερόντων.] ᾿Εντίμων, πρεσβυτέρων. 

Τη] Ἑτίμα. 22. ΤΦ.] Τούτῳ. Ἔει- 
σάµενος προσεφώνεε.] "Ὁμοιωθεὶς προσ-- 

εφθέγγετο. Θεῖος.] Θαυμαστός 23. 

Εἴδεις.] Καθεύδεις. ᾿Ατρέοις υἱε.] Ὢ 

τοῦ ᾿Ατρέως παῖ ᾿Αγάμεμνο. Δαΐφρο- 

νος.] Πολεμικὸν φρύνηµα ἔχαντος. Ἱππο- 
δάµαιο.] ππους δαµάζοντος, πολεμικοῦ. 
24. Οὐ χρή.] Οὐ πρισηκόν ἐστιν, οὐ 

δεῖ. Παννύχιον.] Δι ὅλης τῆς νυκτός. 

Βουληφόρον.] Βουλευτικώ. 365. ω,.] 

ἘΏιτωι. ᾿Επιτετράφαται.] Ἐπιτετραμ.-- ρ ραι 
µένοι καὶ ὑποτεταγμένοι εἰσί. Καὶ τόσ- 
σα.] Καὶ ποσαῦτα. Μέμηλε.] Διὰ 
Φφροντίδος ἐστίώ. 26. Ἐμέθε.] 'Εμοῦ. 
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ε/ / »ὰ ” ΄ :Ρ / 

ὅς σευ, ἄνευθεν ἑὼν, μέγα κήδεται ἠδ ελεαίρει’ 

θωρηζαι σε κέλευσε καρη κοµόωντας Ἄχοιους 

πωνσυσδιη" 
/ 

νο ή κεν έλος πόλιν εὑρυόγυιαν 

Τρώων" οὐ γαρ ἔτ' ἀμφὶς Ὀλύμπια θώματ' ἔχοντες 39 

ὠθάνατοι Φρωζ. ονται' ἐπεγναμγεν γαρ ὥπαντας 

Μρη λισσοµένη" Τρώεσσι δε κήδε᾽ ἐφηπται 

εκ Διός. ἄλλα σὺ σᾷσιν ἔχε φρεσὶ, μηδὲ σε λήθη 

αἱρείτω, εὐτ ἄν σε μελίφρων ύπνος ὠνή. 

ως ὥρα φοωνήσας ἀπεβησετο' τον ὃ ἔλιπ᾽ αὐτου 85 

τα Φρονε οντ) ἄνα θυµὸν, ἅ ὢ ῥ οὐ τελεεσθαι ἔμελλε. 

φ” γαρ ὄγ᾿ αἱρήσευ Πριάμου πόλιν ἥματι κείω, 

νήπιος, οὖδε το Ίδη ἅ ο ῥα Ζεὺς µήδετο ἕ έργα. 

θήσειν γαρ ἔτ ἔμελλεν ἔπ᾽ ὤλγεώ τε στόναχάς τε 

Τρωσί τε καὶ Δανασῖσι δι κρωτερα». ὑσμίνας. 4ο 

ἔγρετο δ᾽ εξ ὅ ὕπνου' θείη δέ μι ὠἀμφέχυτ' ὀμφη' 

35. Υιι]ς. ἀπεβήσατο. 38. τὰ Γήδη---μήδετο Γέργα. 

36. Πσε α Ῥοεία »παν1έες Ἱπίθγροδίία δαπές ταέ 1π (ασωαἷα Ππίογάιτη 1, α1 δροοίαηῖ, 
ΠΟΠΠΙΙΙ]α 5αρογ {ογαιπα 6ογαπα, απΙ π. δορπατη Ιπάπουῦ δαπΐ, οἀοσθη ές, 1 ΕΙ 1ρ5ί 
ἰρποταπ{. 

Ἀδ---μο. Νοπ ποταί 4158 ο αρίίος ποϊκοεπάς Ἰπ]ατῖς ΑοΗΙ Π]αία οπτ1δδα ραταβαῦς 
αἱ απίεηπαπα Ἔτο]α οκρισπατδίας, πππ]ί αά]ιιο οἶαάος Ιπίογνοπίτεηέ. ἐπιθήσειν γὰρ 
ἔμελλεν ἄλγεα. 

41. θείῃ δὲ µιν ἀμφέγχυτ' ὀμφή. γεδοπαζαέ αάλιιο πι εἶι αιδι υοα μ6Υ ΦΟΠΙΠΊΙ 
αοοερία: ἠιοά Πωποῖαπο οἱ α]ῖς ἔναυλος φωνή. Ἐί αιιίοπι Ῥγορτίαπα ἆθ νους, απί 8οπο, 
πὲ Ππεγε, ῥέτιν, ἀσπίιτ: Ἰίαφιιαο οὐ ἀμφιχέεσθαι. Ἠτρο οἱ αἰπαί]α πα] οκεπιρ]ῖς Ἱ]- 
Ἰακίτατο νο]ο, ναπα οδοί ορετα: αἲ αὖ Ἰπίθτρτοία νε] νεο ἴπ ππεπποτίαπα δαπῖ τ6υο- 
οαπόας Παπη, Π]ςὶ {αλα 8εηδι οὐ πηθηίο ἴοπθας, Σπαν]ίας ογαῖοπῖ5 Ῥεγῆί. Ὦ6 εχρολὶ- 
Ποπα Ροεύῦ εορίοδα τογατη (θηιήατη ν. αἲ Α. 432. 

41---δ1. Αραπιοπιποῦ, ο ποσα ἵπ πιθηίθπαι νοπεταπί, φαπα οκδεηι ία, οοηβ]- 

Ἐύνες.] Σύνες, ἄκουσον. ἀντὶ τοῦ, τοῦτο 

τὸ παρ᾽ ἐμοῦ λεγόμενόν σοι »όησον. Ώκα.] 
Ταχέως. Διὸς δέ τοι ἄγγελά ὃς εἰμι. ης Απὸ 

γὰρ τοῦ Διός σοι ἥκω φέρων τὰς ἄγγε- 

λίας. 27. Ὃς σευ ἄνευθεν ἐών.] Ὅστις 

σοῦ ἄποθεν καὶ χωρὶς οἰκῶν. Μέγα.] 

Μεγάλως. Ἰήδεται.] Φροντίζει. ᾿Ηδ 

ἐλεαίρει.] Καὶ ἐλεε. 33. Σῇσι.] Ταῖς 

σαῖς. «Φρεσί.] 'Γαῖς διανοίαις. τουτέστι, 
τὸ λεχθέν σοι κατὰ νοῦν ἔχε, καὶ µέμνη- 
σο. 34. ἈΛἱρετω.] Καταλαμβανέτω. 
Εὖτ᾽ ἄν σε.] Ὁπόταν σέ. Μελίφρων.] 
“Ὁ Ἰδύς. ᾽Ανήη.] Καταλίπη, ἐάση. 35. 

ὋὩς ἄρα φωνήσας.] Οὕτως δὴ εἰπών. 
᾽Απεβήσατο.] ᾿Απέβη, ἀνεχώρησε. Τὸν 

δ ἔλιπ’.] 1οῦτον δὲ κατέλιπεν. Αὐτοῦ ] 

ΑΑντὶ τοῦ, ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον. 36. Τὰ 

φρονέοντα.] Ταῦτα Λλογιζόμενον. -Θν.. 
μόν.] Ψυχήν. “Α ῥ.] Ἅτια δή. Οὐ 
τελέεσθαι.] Οὐ τελειωθήσεσθαι, οὐ πλη- 

ῥωθήσεσθαι. Ἔμελλεν.] Ἔμελλε, ἐῴ- 
κει. 37. ΦΠ.] Ἔφη, εἶπεν, ἐλογίσατο. 

Αἱρήσειν.] Λαβεῖν, πορθήσει». "Ηματι 

κεῦφ.] Ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρ. 3Νδ. Νή- 
πιος.] "Αφρων, ἀνόητος. Οἷδε τά.] Οὐ- 

δὲ ταῦτα. ᾿Ηιδει] ἩἨπίστατο. Μήδε- 

το.] ᾿Εβουλεύετο, 390. Θήσει.] Ποιή- 

σεν. ἸἘπ' ἄλγεα.] ᾿Ἐπ᾽ αὐτοὺς κακά. 

Στοναχάς τε.] Καὶ στεναγμού.. 49. 
Κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας.] Κατὰ τὰς 

ἰσχυρὰς µάχας. 41. Ἔγρετο.] Διη- 
γέρθη, ἐγρηγόρησε. «Θείη δέ μυ.] Θεία 
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ἔζετο ὃ) ὀρθωθεις' µαλακὸν ὃ ἔνδυνε χιτῶνα, 
καλον, νηγάτεον' περὶ δε μέγα [Αάλλετο φαρος᾽ 
ποσσί ὃ ὑπὸ λιπαροίσιν εδήσατο καλα πεδιλα" 

ἀμφὶ αρ ὠμοισι βαλετο ἔιφος ἀργυρρηλον' 45 
εἴλετο δὲ σκηπτρον πατρωΐον ἀφθιτον αἰξὶ, 

συν τῷ ἔβη. κατα γγάς ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτῶνων. 

λε μεν ῥο θεα προσε[βήσετο μµακρον Ὄλυμπον, 

Ζηνὶ φόως ἐρέουσα καὶ ἄλλοις ἀθανώτοισι' 

43. να]σο περὶ δ᾽ αὖ. 459. να]. προσεβήσατο. 

πι κοπΙογαπα οορῖέ, νῖδαπα οκροπῖέ, οἳ, Νεδίοσο φαἱάσπα κανά βίταπ{ς, οκογο ατα ο011- 
νοσαζ. 

44- ποσὶ λιπαροῖσι. θρϊ(λείοι οτπαπςδς κἰπιρμαίος εαπί οππα]α].---45. ἆμφὶ ὤμοισι 
βάλετο ξίφος, νο]]εππῖν Γουππι]α: 6πδοηι οί οὕροιήπ Ῥοπθτθ, 1πΙ ῥαζίεις, εκ 11Ο 5ιι- 
8Ρθηδις ογας, ποπ παπά ας οσκοῖ. ΦΙΠΙΗΙ ποτ ἀἰσαπίας σόξας αδὶ φαρέίία εγαί ΠΠΘΙΠΙΟ- 
ταπάα.----46. Ος πατρώιον ἀῑκειί, ἀθο]αταίαις 1ΠΕ. 1ΟΙ. ἄφθβιτον αἰεὶ, ἴπίοθγιπι δεγυα- 
τας 5ο. ϱἳ ΠεγοκἹταίο αοοθρίσα, δὲ τηπ]ίο τηαρῖς Ῥτορίες ππαίοπαπη.  Βππί απίθτη 

αοἰίάα, Γππια, αγαδηία ρορί» ἄφθιτα, ἀβώνατα εκ )ΓίκΟΟ ΔΕΙΠΙΟΠΘ. αί αρίάα ἀῑκιε 
ἀγήραον ἀθανάσην σε. 8ἱ6 Ε. Ἰρή- ἔτυως ἆβθιτος, ον αίτιγα τος ΠΟΠ αγία. Ν. 22. Νθ- 

Ραιπῖ δώματα ἀφθιτα Τι πιατῖ, οανθτπα 1π ταρίρας. αὐῖ ν. Νοι, οἱ Σ. 17ο. Υ]οπηί δώμα 
ἆβθιτον, κ ἄθγθ---{7. κατὰ νπας. δρᾶΤΙο Ἰπίθς πιάτο ϱἱ πανος Υασιο τοµοίο. 

48. 49. Ἀοπιπήιπα οχίτετηα ποοίε οὐνεπεταίς απο φοπιπίογαπη ϱεπς ποίαβί]ο Ἠα- 
Μη. Οτιο ἀἱδ ΑΡΑΠΙΘΙΗΠΟΠ οΟπΟΙΟΠΕΠΙ Ἰπάικϊ. Ἠοπιετιας Ἰοηπεπά1 ταοΠθπη : 
᾿Ἠῶς μέν ῥα. Ε9Ο9 οοπαοεπαέ Οἰψπιρισι ἀθθιῖν Ἰαῦοτο εκ απΏςιΙονίρας οαγπηΙπῖθας 
Ῥορίαγιτη, τὰ ο πιοπίο ΟἼγπαρο φοἶθπα οπεπίοπι ρτοκριοεραπί. Ον ἴπ θοάεπα πιοπίθ 
θες ἀθογιπ οβεεπί: αἴον ἐς βγίογ οπἱγὶ υἰάενὶ ἀοὐιηίς παπα πποτίαριας. καῦ πποπίο 
Ἰαλήταπῖθις. Ἰπάο ροθῖσα Ἰοᾳιεπά1 ταζῖο Γαοία. ἐρίουσα. ἀπαγγέλλουσα, 5ΠΠΡΙ. Γ8Υ6ΠΑ. 
Ῥοπο ΑΡο]]οΏ. Ίμες. φόως ἐρέουσα. τὴν ἀνατολὴν (ιὲ τθυῖ θπι. ἩΠ]Οἱ8.) σοῦ ἡλίου προση- 

δὲ αὐτὸν εἶχε κληδών. ὅ ἐστιν, ἀνεμνή- 
σθη τὸ ὄναρ. ᾽Αμϕέχντο.] Περὶ ἐκέχυτο. 
ὈὈμφή.] Θεία φήμη καὶ κληδὼν, ἡ τὸ 

’ 3 / υ Με 

πραφεσι», η προαλειφοµεχοις ἐν τῷ ὑπο-- 
7 ΄ 5 / ο» 35 

δεδέσθαι. ᾿Εδήσατο.] Ὑπερβατόν. ἵν Ἱ, 
, σος [ 

ὑπεδήσατο. Πέδιλα.] Ὑποδήματα. πα-- 

ὂν φαίνουσα. Λέγει δὲ, ὅτι ἔναυλον εἴχε 
τὴν τοῦ ὀνείρου φωνή». ᾿Εμφαντικὸν δὲ 
δα» , Α ν ν ν ας τὸ, ἀμφέχυτο, πρὸς τὸ μηδὲν αὐτῆς ἐπι-- 

λελῆσθαι. 42. Ἔζετο ὃ ὀρθωθείς.] 
Ἐκάθισε δὲ ἀναστάς. Μαλακό.] Α- 

, πο νο Β πα παλὸν. τρυφερόν. εἴρηται δὲ χιτὼν, τὸ 
ἱμάτιον, παρὰ τὸ οἱογεὶ περιχεῖσθαι αὐτὸ 
. ΄ ΄ / δὲ ιο) ν θωἳ Ν . τῷ σώματι. ἰστέο δὲ, ὅτι ἐπὶ μὲν ἂν- 
Ν΄ .- » λ / ὃρὺς χιτῶνα λέγει, ἐπὶ γυναικὸς σὲ πε- 

”. 
πλο. Ἔνδυνε.] Ενεδύσατο. 43. Ν- 
γάτεω.] ἈΝεωστὶ κατεσκευασµένον, ἢ 
νενησµένο. Γίγνεται δὲ παρὰ τὸ γίγνω 
γατὸν, γεήγατον' ὑπερθέσει τοῦ ε, νηγά-- 

9 / τεον, ἢ ἀγένητον, ἢ λεπτὸν, ἢ νεήγατον, 
νεωστὶ γεγονός Δηλοῖ δὲ ὁ χιτὼν παρ 

ς 3 
αὐτῷ καὶ τὸν σιδηροῦν. Περὶ δε βάλ- 
Ἄετο.] Περιεβάλλετο δέ. Φᾶρος.] Ἱμά- 
τι. 44. Λιπαροῖσι.] Λευκοῖς, καὶ εὖ- 

ρὰ τὸ περιειλεῖσθαι αὐτὰ τοῖς ποσὶν, ὅ 

᾽Αμϕὶ δ' ἄρ᾽ 
ὤμοισιν βάλετο.] Περιετίθετο δὲ τοῖς 
ὤμοις. Ἐίφος.] τὴν καληυµένην σπάθη». 

ἥτις εἴρηται παρὰ τὸ σπᾶσθαι αὐτὴν τῆς 
θήκης. ᾿Αργυρόηλον.] ᾿Αργνροῖς ἥλοις δια- 
πεπαρµένω. 46. Εΐλετο δέ.] Ἔλαβε 
δέ. Σκῆπτρον.] Την βασιλικὴν ῥάβδον. 
Πατρώϊων.] Προγωικό. ᾿Αφθιτο.] ᾿Α- 
διάφθαρτων, αἰώνιο. ὅτι οὐκ ἐδίθη ἐκ 
τοῦ γένους ἑτέρῳ. 7. Σὺν τῷ εβη.] 
Σὺν τούτῳ ἐπορεύθη. Χαλκοχιτώνων.] 
Σιδηροθωράκων. 49. Ἠὼς μέν ῥα.] Ἡ 
ημέρα μὲν δή. Ἡροσεβήσατο μακβὸν 
Ὄλυμπον.] ἀρασήλβε τῷ μµεγάλῳ ᾿0- 

λύμπῳ. τοῦτ᾽ ἔστι», ἀνέτειλεν. Μακρόν.] 

ἐστι περιτίθεσθαι. 45. 

Μέγιστο». 49. Ζην/.] Τῷ Δι. Φόως.] 
Φῶς. Ἐρέουσα.] ᾽Απαγγελοῖσα, δείζον-- 
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αὐταρ ὁ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευε, 5ο 

κηρύσσειν ὠγορήνδε κάρη κομέωντας Αχαιούς" 
οἱ μεν ἐκήρυσσον, τοὶ  ἠγείροντο μαλ ὤκα. 
(βουλη ὃδὲ πρώτον μεγαθύµων ἴζε γερόντων, 
Νεστερεη παρα γην Πυλοιγενεος βασιληος" 

τοὺς ὄγε συγκαλέσας, πυκνην ἠρτύνετο [βουλην' σ5 
Κλύτε, φιλοι, βεῖος μοι ενύπγιον ἦλθεν ΌΆνειρος, 

ὠμβροσίην δια νύκτα" μόλιστα δὲ Νεστορι δίω 

εἰδός τε, , µεγεθός τε, φυην το ὤγχιστα εώκει. 
στη ὃ ἄρ ύπερ κεφαλής, καί µε προς μῦθον ἔ ἔειπεν" 
εὖδεις, ᾿Ατρέος υἷε δαίφρονος, ἱπποθάμοιο ) : 6ο 

οὐ χρη παννύχιον εὖδειν (βουλ Ίφφόρον ἄνδρα, 
ᾧ λαοί τ' ἐπιτετράφαται, καὶ τόσσα μέμηλε. 

νυν ὃ ἐμεβεν ἕύνες ὦκα' Δίὸος δὲ τοι ἀγγελός εἰμι, 
ὅς σευ, ἄνευθεν ἑὼν, µέγα κήδεται ἠδ' ελεαέρει. 
θωρήζαί σε κέλευσε κόρη κοµέωντας ᾿Αχαιοὺς 6ς 

54. νιις. Πυληγενέος. 53. νι]σο βουλὴν δὲ---- 
50. ἔΓειπε. 58. Γεϊδές---ἄγχιστα Εεξῴκει. 

µαΐνουσα. Ἐδί αιίθπα Ἠ]ο ἀῑος Π]αάις ΧΧΠΠ. νει ΧΧΙΠ: παπι 0Ἠτγκα ἱπ]ατία αβθοίο, 
Ρος ΤΧ. ἀῑος Ίπες 5ωνΏες ἀἱο Χ. οοποίο αῦ ΑοΠί]ο Ἱαβίίας Ἰπάε ΧΠ. ἀῑος α «ονίς 
τοθ θα ἴπ Ολγταρατη. 

53. Βοπαίαπα ρηϊποῖραπα απίθα οοθρ]ζ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ ϱππάπΙ οοΠοΙΟΠΘΙΗ Ρορα] Ἰπρτοάθ- 
τομ: αασά Ἰηθαύαπα οἰντίαύαπη οἱ ρορι]ογαπα Ίαπα πα δογναζατη γΙάθπηΙ5. πηε 
γέροντες Πάθπη, 1105 1πΕ, 494: 544: αᾱ ερι]ας νοσαί, Παιιά ἀἱσωπη.----54. Νεστορέῃ παρὰ νηὶ 
Ἠυλοιγενέο βασιλπος Ἡ. παρὰ νι Νέστορος» {οτιπα πον. Ἱπηαδίαία Ρος ν. ο. νι 741. Τορ- 

γείη κεφαλὴ πελώρου ῬγΟ Τοργόνος πελώρου. Απο ἸΝοκίογῖς (οπίοπία Παρί Βεπαίι, 
οτί Ἠοπου5 οπ15δας εἰ Ῥγοχίπια ]αε α ἈΠοπε]αο οἱ ΑρΡαΠΙΕΙΙΠΟΠΕ Ίουα {επεραί. Τία 
οίαπι ΙΠ νυκτεγερσίᾳ τιαρκοᾶία Κ. 73. πίθτηια 4 Νοδίογεπι ΡτΙπιο Ίο αοοατταπ. 
Μοκ ἀρτύνεσθαι βουλΏν οδί οοπιππϊςοῖ, πιαολἠπαγῖ, ααθτο: αἱ αλφιοῦῖες αριά ἨΗοπηθ- 
τα. Ὦε Ίου οοποϊοπίς Ρορι1 Παβεπάα ν. Η. 253. 

56. ἐνύπνιον ἦλθεν Ὄνειρος. κατὰ σὸ ἐνύπνιον. ἐν ὕπνῳ. ϱἳ 57. ἀμβροσίην διὰ νύκτα. θείαν. 

5ο. Λύ- 

Κηρύ- 
Πυλοιγενέος.] 'Τοῦ ἐν τῇ Πύλῳ γεγενη- 
µένου. 55. Πυκινήν.] Συνετὴν, σώφρο- 

κεσσι.] Ταῖς κήρυξι. ᾿Ηρτύνετο.] Παρεσκεύασεν, ἐποίησε. 

Ἠδυφώνοις, ὀξυφώναις. Κέλευε.] Ἐκέ- 56. Κλῦτε.] ᾿Ακούσατε. «Θεῖας.] "Ἠτοι 

51. Κηρύσσεν.] Βοᾷν, συγκα- θαυμαστὸς, ἢ θεύπεµπτος. ᾿Ενύπνιον.] 

57. ᾽Αμβροσίν διὰ 
ον ον / 

νυν ὂε, εἰς το συγε- 

σα. ᾿Ἀθανάτοισι.] Τῶς θεοῖς. 

τὰρ ὅ.] Οὗτος δὲ ὁ ̓ Αγαμέμνων. 

ξ Λιγυφθόγγοισυ.] να 

λευσε. 
ανα αι ή ο άμα. 
λεῖν εἰς τον πολειον. Κατὰ τοὺς ὕπνους. 

δριο. 59. ᾿Ηγείρωτο.] Συνηθροίζοντο. 
Μάλ’ ὧκα.] Πάνυ σπουδαίως. 63. Βου- 

λὴν δέ.] ᾿Ενταῦθα τὸ προβούλευμα. Με- 
γαθύµων.] Μεγαλογύχων. γενναίων. τς 

ζεν.] ᾿Εκάθισε, καθίδρυσε. Γερόντων.] 

Ἐντίμων, πρεσβυτέρω. 94. Νεστορέῃ 
Ν΄ ων Ν -” .» / πο παρὰ νηήϊ.] Παρὰ τῇ τοῦ Νέστορος νηῖ. 

γύκτα.] Διὰ τῆς θείας νυκτός. Γέγνεται 

δὲ ἀπὸ τοῦ βροτὸς βροτίη. καὶ τροπῇῃ τοῦ 
τ εἲς σ, βροσίη. καὶ ἀμβροσίη, ἐν ᾗ 

Δ 5 / / ο) Βροτοὶ οὐ πορεύωται. Μάλιστα δέ.] 
Ὑπερβαλλόντως, ἐξαιρέτως. 58. Εἰ- 

δος.] Τὸν τῆς ὄψεως χαρακτῆρα. Μέγε- 

θος.] Προσυπακουστέον τὸ, τοῦ σώματος. 
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πανσυδίη" νυν γαρ κεν ελοίις πόλιν εὐρυάγυιαν 

Τρώων οὐ γαρ ἔτ ἀμφὶς Ολύμπια δώματ' ἔχοντες 

ἀθόνατοι φράζονται’ ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 

Ἡρη λισσοµένη" Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἐφήπται 

ἐκ Δμς" ὀλλα σὺ σήσιν ἔχε φρεση.-ὸ Ὡς ὁ μεν εἰπὼν 7ο 

ὠχετ' ἀποπτώμενος' ἐμε δὲ γλυκυς ὕπνος ἀνηκεν. 

ἀλλ ὄγετ, αἲ κέν πως θωρήξοµεν κ υιας Αχαιῶν" 

πρώτα δε ἐγὼν ἔπεσι πειρήσοµαι, ἡ ᾗ θεμες ἐ εστὶ, 

καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι κελεύσω' 

ύμεις δ᾽ ἄλλεθεν ἄλλος ἐρητύεμ ἐπέεσσω. 
τοι ὅ νι ὣς εἰπὼν, κατ ἂρ ἔζετο" τοῖσι ὃ) ἀνέστη 

Νεστώρ, ος ῥα Πύλοιο ἄναξ η] ήν ἡμαθοευτος, 

ὃς σφε εὐφρονέων ὠγορήσωτο καὶ µετεειπεν' 

Ὢ φίλοι, Αργείων ἡγήτορες. Ίδε µέθοντες, 

εἰ μεν τις τὸν ὄνειρον ᾽Αχαιῶν ὤλλος ἔνισπε, 8ο 

Ψψεῦδός κεν φαῖμεν, καὶ γοσφι (ζοίμεθα μαλλον᾽ 

σα ων 

» 7ο. ἀδὺ. 6556: ὣς ὄγε Εειπώ». 73. ἐγὼ Εέπεσι. 75. Εεπέεσσι. 
76. ξειπών. 77. Πύλοιο [άναξ. 7δ. µετεζειπε. 

-σὃ, αἲ κεν πως. 80. σκοπήσομεν, εἴ. αἱ Φοχοεη{ῖος αρ. Ἠοπι. Ἐὲ έππα: οἰάεαπιις απ 
οδί «οέίατα Ῥτο, οι}επι μέ. θωρήσσειν 4ο οεἀιορπάϊς οορᾷς, πέ 55ρθ. Ἀομσοί, Αρα- 

ΠΊΘΠΙΠΟΠ νεγεῦαέας, πο Αολίν!, αὖ ΑοΠή]]ε ες, 5ἵ αἲ Ῥασπαπι 605 6άοθτο νε]]εί, 
Ἱππρεγίιπι ἀείτοσίατοηί. Ἠοο θαπα αἆ Ἠαπο ταοπθπα εχοοσἹίαπάαπα αἀάισῖέ, πέ εκ- 
Ῥεπῖτϊ νθ]]θί απΠΊπΙΟ5, οοπίτασ]ο οοηδί]ο το Ἰπ[θοία τοβῖέιις Γαοἱριιᾶϊ Ῥγορορί(ο. σὲ, Ἠρε]- 
ΊἸππα 4ε Ἡοπποτῖοα ροθδῖ ο. 29. Ἰηδίτιχεταί ααίθπα τοπ Βεπαία απίθ Ἰαρίέο φἷο, αί οἳ, 
ιοὰ Τρνε Ρες αἰπηπ]αξίοπεπα 5ααδθγαί, «θπῖοτες οοπίτατίαπα φααάθγθηξ: ὑμεῖς δ ἄλλοθεν 

/ἄλλος ἐρητύειν ἐπέεσσι νν. Τ5- αἀθοφπθ 5 απιοϊοτίζαίε Ῥεγπποξυπα Ῥορυ]ωπη αἀάποετεπὲ 
αἆ τά, φποά Αραππθππποπ6 ποσο Ριήφκεηῖ τοοιιδαξαπ]. Ἐδί αιίοπ Ίου Ροσία ἀἱρπιπα 

ἀλβου]ίαίος 5ετοτο, οί τες αἱ ονεπίις ἱπορίπαίος αἀάποςτο. 
73. ᾗ θέµι ἐστί. Ἱαπσεπᾶα 5ιιΏί ΟΙΤΗ πρώτα ὃ ἐγὼ, Ἱέα οπῖπα πιο {ετεῦαῖ αξ, απ 

ασεπᾶα ἵπ οοποῖοηθ εδκοηί, ΡΙΗΤΠΟ Ίος τος ογα{ῖοπθ ΡΓΟΡΟΠΕΓΕΙ.---74- θεύγειν θδίὲ »ἶπι- 
ῬΠοἴέοτ, ἀἴφοεάστθ, ταξ 8ε8ρθ.----75. ἐρητύειν (μέμνησθε) Ἡ. 6. κωλύειν, πὲ Αροϊιοη. Ἰμεχ. 
. ]. ποπ ρορα]απι, 5θᾷ ἀἰοθηίθπα πηθ, ἱππρασπαπάο εἴ τε[ε]]επάο ἀῑσία. Ἐ είο Βο]ο]. 

8τ. καὶ νοσφιζοίµεβα μᾶλλον. 8οῖ]. Ἰ πυβοίµεθα. ηΟΠ, ὲ Ξ6Ἡ. Β. αἆ Ω. 222. πὈὶ Ίου 

Φυήν.] Φύσιν, τρόπον. "Άγχιστα.] Ἐγ- αοἰκείᾳ πολεμοῦσι, ἢ ἀνάγκῃ. "Ηι θέµις 
γιστα. ἸἘΕώκει.] Ὡμοίωτ. Το. Ὡς ἐστίν.] Ὡς γενόµισται, ὡς προσηκόν 

ὁ μέν.] Οὕτως μὲν δὴ οὗτος. τι. Ὢι- ἐστι. 74. Πολυκλήϊσι.] Πολυκαθέδροις. 

χετο.] ᾿Απήρχετα. ᾽᾿Αποπτάμενος.] Άπο- ἐξ οὔ πολυκώποις. κληΐδες γὰρ καλοῦνται 
πτὰς, ταχέως ἀπελθών. Γλυκύς.] Γνή- αἱ τῶν ἐρεσσόντων καθέδραι. Ἰ5. ΜΑΝ. 

σιος, Ἠδύς. ᾿Ανῆκε.] Κατέλιπεν, ἀφῆκεν. ἍΆοθεν ἄλλος.] Άλλος ἄλλαχόθε. ᾿ἜΕρη- 

79. Αἴ κέν πως.] Ὅπως ἄν. Θωρήξο- τύεν.] Κατέχειν, κωλύειν. 77. Ἠν.] 
μεν.] 'Οπλίσωμε. Ἅ᾿Ἰώνων ἢ συστολή. “Ὑπῆρχε. ᾿Ημαθόεντος.] Ψαμμάδους, 
73. Πειρήσομαι.] ᾿Απόπειραν λήψομαι. τραχείας. ἄμαθες γὰρ ἡ ψάµµος. 790: 
ἀπόπειραν δὲ τοῦ πλήθους λαμβάνει ὁ "Ἡγήτορες.] Ἡγεμόες. ᾿Ηδὲ µέδοντες.] 

βασιλεὺς ᾿Αγαμέμνω», κατά τι παλαὼν ἈΚαὶ πρόβουλα. 8ο. Ἔνισπεν.] Εἶπεν, 
ἔθος βουλόμενος μαθεῖν, πότερον γνώµῃ ᾖἔλεξε. δΙ. Ψεϊδός κε.] Ψεΐδος ἄν. 

ΥΟΙ.. 1. ΜΜ 
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νυν ο ἴδεν ὃ ος μεγ ὥριστος εν) στρατῷ εὔχεται εἶναι. 

αλλ ἄγετ, αἴ κέν πως θωρήξοµεν υἷως Αχαιών. 

ὋὪς ὥρον φωνήσας, (Θουλής εξ η Ίρχε νέεσθαι. 

οἱ ο ἐπανεστησαν, πείθοντό τε ποιμένι λαῶν ὃς 

σκηπτοῦχοι (Αασιληες' επεσσεύοντο δὲ λοοί. 

᾿Ἠύτε ἔθνεα εἶσι  μελισσάων ἀδινάων, 

πέτρης εκ γλαφυρης αἰεὶ γέον ἐρχομενάων, 

βοτρυδο δὲ πέτονται ἐπ᾽ ὄνθεσιν ειαρυεῖσυ, 

αἱ με τ᾿ ἔνθαω ἅλις πεποτήαταν, αἱ δὲ τε ἔνθα᾽ 9ο 

ὣς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ὤπο καὶ κλισιάων 

ηϊόνος προπ ώροιθε [βαθείης ἐστιχόωντο 

ἐλαδον εἰς ὠγορήν. μετὰ δὲ σφισι Ὄσσα δεδήει, 

82. Ώου. 9556 νῦν δὲ Ε/δ᾽ ὃς, 87. ηῦτε Εέθνεα. 

09. ἔνθα Εάλις εἰ Ιεᾳ. αἱ δέ τοι ἔνθα. 

92. Β. Βεπί]εῖ πιθηίθ ἐστιχόξωντο. 

89. ἄνθεσι Γειαριοῖσι, 

ΟΙ. Εέθνεα. 

Ἠαπιϊκ]οἨίτιτη έθνη Ἱερ]έατ, μᾶλλον τοῦ ποιεῖν, ἐχωριζόμεβα καὶ τοῦ βαδίζειν ἐπὶ τὰς νπας. 
απΐηιια Γοττη8 μᾶλλον Ρτο ἰτηρ]οῖ µάλα. ἀϊορτεπι, Ἱπηιέ, 6596 Ίου οοπιππεΠ Εξ πτη, θί 
αἀπποάιιτη αᾖθηι]5 65ο ἃ ογοάεπάο. ἈΝῦν δ' δεν. πππο απίθπα πιηθίαί 58 νἰάϊκεο Ίος 
Ῥεγ δΟΠΙΠΙΙΤΗ νῖγ β46 ἀἰρπ]βδίτηιι5, 

δ4---δ6. Ἐκ οοπδῖ]ο ρεϊποίριπα ἵπ. Ῥορι] οοποϊἹπα Ῥγουθά[ξ ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ 611 
οείετῖ. Έπι ἵπ οοποίοπθιη οορῖ οοπΒιαπί, ππα]Ειάο οορίαταπα ἀθο]αταίατ. 87---- 

90: 
ὃς. ποιµέι λαῶν. Αραπιεπιποηί: ποπ ἸΝεκίοτῖ: οί ΏΟΠ Ρατρηίέ τερες.---Β7. ἔθνεα 

µελισσώων εκ απθφιο ΒΕΓΠΙΟΠΘ: ος, ή αἰπαῖ]ία α]ία, Ῥοδίεα. 1π ογπαίατη ογβΕΙΟΠΙ8 

αθίετιηί. Βαπί µέλισσαι ἀδινα)ν οοπ/θγί, νο]απίος ἀθρόως. Βϊο 6ὲ ν». 0ο. ὤλις ΠΟ 
ἀθρόως, 6{ ἠιὼν βαθετα ΡΙΟ μακρά. 

93. Ὠϊά]ίαις ορί ρες οακίτα ΤΙΤΛΟΣ, οοποοπεπα Παβία ἀπ, Μασηῖβσα Ίου ογαῖοπα 
ἀθο]αταίαν. Ἠππιοτ πηίαίατ ἴπ. νου ἀῑν]ηϊέις Ιπίογ νι]ρις ΡαΙδαπῃ, δε Ἠδο γος 

Φαΐῖμεν.] Λογιζαμεθα, καὶ ὑπολάβοιμεν. 

Νοσφιζοίµεθα.] Χωριζοίμεθα. 2. Ἰ- 
δεν.] ᾿Εθεάσατο. Μέγ’ ἄριστος.] Με- 

γάλως ἄριστο. Ἐὔχεται.] Αὐχεῖται, 

καυχᾶται. 84. Βουλῆς ἐξ ἦρχε.] Προη- 
γεῖτο τῆς ἐκ τοῦ προβουλίου ἐξόδου. ΊΝέ- 
εσθαι.] Πορεύεσθαι. Θ5. ᾿Επανέστη- 
σαν.] ᾿Ορθοὶ ἔστησαν. ἸΠείθοτό τε.] 
Καὶ ἐπείθοντο. Ποιμένι.] Βασιλεῖ. δ6. 
Σκηπτοῦχοι βασιλΠες.] Σκηπτροφόροι βα- 
σιλεῖ. ᾿Επεσσεύωτο.] ᾿Ἐπηκολούθουν. 

87. ᾿Ηῦτε.] Καθάπερ, ὃν τρόπο». Ἔθ.. 

νεα.] Έθνη, πλήθη. Πρώτη δὲ αὕτη 
παραβελὴ τῷ Ποιητῃ. Εἰσν.] πεισι, 
πορεύονται. Μελισσάων.] Μελισσῶν. 
στι δὲ τὸ σχῆμα ἐπέκτασις. ἴδιον δὲ 
Ἰώνων. ᾿Αδινάων.] Τῶν ἅδην καὶ ἀθρόως 

/ ΔΝ ας ε/' ΔΝ Ν 

πετοµένων. παρὰ τὸ ἅδην. διὸ καὶ δα- 
σύνεται. δδ. Πέτρης ἐκ γλαφυρῆς.] 
Ἐκ τῆς κοίλης πέτρας. Αἱεὶ νέον ἐρχο- 
µενάων.] Νέᾳ τῇ πτήσει χρωµένων, ὡς 
νομίζει», νεωστὶ ἀρχὴν πεποιηκέναι. 80. 

Ῥοτρυδόν.] Συνεστραμμέναι καὶ συνηγ- 
/ « 3 φ, ΄ ᾽ »» 

µέναι ὡς ἐν βότρυος σχήµατι. ἸἘΕπ᾽ ἄν- 
θεσιν εἰαρμοῖσιν.] ᾿Ἐπὶ τοῖς ἄνθεσι τοῖς 

Ν κ / « / 
κατὰ τὸ εαρ Ὕιγνομενοις. 90. Αἱ μέν 
3 μα ΜΑ. 9 

τ ἐἔνθα.] ἸΚαὶ αἳ μὲν τῶν μελισσῶν 

ἐνταῦθα πέτονται, αἱ δὲ ἐκεῖσε καὶ 

ἀθρόως. "Άλις.] Δαψιλῶς, πολλαὶ, καὶ 
ἅμα. ἨΠεποτήαται.] Πέτωται. Οἱ. 
Νεῶν ἄπο.] ᾿Απὸ τῶν νεῶν καὶ τῶν 
σκηνῶν. 2. Ἠ]ϊόνος.] Αἰγιαλοῦ. Προ- 

”/ / πάροιθεν.] Έμπροσθε.. "Βστιχέωντο.] 
/ » τά 

Ἐν τάξει παρεγένοτο. 093. Ἰλαδόν.] 
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 ὁ4 

ὀτρύνουσ εναν, Διος ἀγγελος" οἱ ο ὠγερουτο. 

τετρήχει δ᾽ ἀγορη, ὑπὸ δὲ στεναχ/ζετο γαϊα ος 

λαών ἑζόντων, όμαδος δ᾽ ην. Εννεα δε σφεας 

κήρυκες βουωντες ε ερήτυον, εἴποτ᾽ ἀύτης 

σχοιατ’, ὠκούσειαν δὲ Διοτρεφέων (βασιλήων. 

σπουδη ὃ ̓έζετο λαὸς, ερήτυθεν δε καθ έδρας, 

παυσώμενοι κλαγγή». ἄνα δὲ κρείων Αγαμεμνων 19ο 

ϱ05. νι]ς. στοαχίζετο. 

οδί Όσσα ἵπ ἀεαπι πημίαία, αἱ Φήμη, Έαππας δί αί 1ρρα Ὄσσα ΙἸίθνιπα Ο. Ω. 11. 
Τα Ῥααπάα ενῖ τηᾶρηο οτι ε(αάἷο ας ἀἴκσυτοιι εοπΟίατθ δί π1ρετο Αομίνο», αἱ αἆ 
οοποἵοπεπα Παροπάαπα Ῥτορετθ οοΠΒμαΠΕ. Ὄσσα δεδήει 3816, εἰ Γππια Ρ]ίδοθῃδ, Ροίοδύ 
ἀῑσοί αγάεγε, Γ2υ0εγε, Ἡ. 6. οοποϊίατὶς αἲ Ἡ. Ἱ. οσε ἄθα, ασ αγάεῖ φιάΙο ἱππρε]]επάϊ 
Αολΐνο», αἲ ἵπ οοποἵοπθια οοθαηῖ.---Εαάεπι Όσσα θδὶ Διὸς ἄγγελος, θπῖα ΤΙΠΙΟΣ 1Π16Γ- 
ἀπ ἀῑνίηίέις αἸ]αρσς 6556 Ῥιέαζασ, ΟΙ οἈαδα Ιάοπθα αλα πθο αποίος τερετίαζα. 
Ἠϊπο ὅσσα ἐκ Διὸς 04. ΑΔ. 283. Β. 216. 7. ὲ το αᾗῑα. Ἀϊπι] πποάο Ῥϊπάατο αρηαία 
ενι ᾿ἨΗχὼ, ΟΙ. ΧΙΝ, σο. ᾿Αγγελία ΟΙ. ΥΠΙ, τού. Ἀορμοσ Φάτι; ἆς οταεα]ο 241Ρ. 
Ίγν. τ51. 

05. τετρήχει 5 ἀγορᾶ, ὑππαπ]ἐπαδαέας Ρορι]5, φπἱ οοπνεπεταέ, ἔτραχύνετο, ἐβορυβεῖτο. 
---θ6. λαῶν ἱόντων, θε οοπαία, Ποππίριις αἆ 5οἀθπάιιπα παεπᾶνας, πά. φοἀθπάπι 5ο 
οοπαροηθηἴθαις.----ϱ7. εἴποτ᾽ (τὸ ἵνα. ὥστε) ἀὗτης σχοίατο, 50. λαοὶ, παύσομτο. 

199---190. 4ο Αμαπιεπιποπῖς φορρίτο Ἀοο, 46 οἶα5 ΤΘΡΠΟ ας 5ιοοθδίοηθ, 46 εἶας 
Ἰπηρετίο δὲ 4ε Ατοῖν ππ]ία δαπς ποίαία, φ155 ἴαππθν αᾱ Ππίοτρτείαοπεπι Ἰοοὶ ρετ 5ε 
Ἠαιιά φρεοίαπί.. ΒΗβΙΟΙς Παφας ἴθποτε: ρειας Αραπιοπιποπί5 οἱ Αἰτοὶ αἱἱο πιοίο αὐ 
Ἠοπποτο ἴταά], παπα Γαοῦαπα οδί α Ἐτασίαϊς οί αλῖν. ἈΝαπι Ῥε]ορ» αἱ οί αποίος 5εερί5 
οἳ τοσηῖ: αιιοᾶ Ἠ]α τεποιῖι Αίθο, Αίποις πιοτῖεις ἸἨγοκα, οἳ Τ]γερίος Ασα- 
ππθτηποηῖ. Νοντη οί, αιιοὰ ἵπ Οάγνσεα αοοθαῖέ Γ. 259. Νή. Δ. 512. 5. 4ε /Ἠβϊνί]ο 
Τ]γοκῖς Β]Ιο εὔἴαπαπαπα. φαρθικ τα, ουσ Αραππθηπον α Έτοια τεάϊτοι: ἵπ ϱπθπα ρᾶ- 
ττῖν πιοτίρτα νπάἸσαν]ςκο Οτονίοτη, εἴαπα ἵπ Οἀγδνεα πιιπογαίατη θε Α. 29. 5ᾳ- 208. 
κα. Ψἱάσίασ Ἱταφας ρτοραβΙ τος πατταζῖο Ἱα 6556 οοησέπεπάα: ΑίΤθι5, παα τΠα]ΟΣ, 
κιοσθςς]ς Ῥο]ορί, πιοτῖθης Ἠθρθτος Ἱππραβοτος Ασαπιθιήποπθπα οἱ Ἀοπε]αιπα τε]φιῖς, 
ποπ. ἐαέε]απη ῬἨχγεκίος φικοορῖς, τεβπιπηηε πάΙΦΙέ, πον βίο ρϊκίμο, 5ο Άρα- 
πηθπηποπῖ, ποροςῖ οκ [χαίτε πασ]ουῖ παζα, τερπί Ἠογεάί. . Ρε]ορς απέεπα τεσητιπα ῥπήπλας 
τοπιῖξς πάς αοοθρονῖί, ποτ. αἀάῑανς 5οά ἰοπιέ 1]λιά ἐκ Διὸς, παπαῖπθ 56 νο]απίαίε 
ἁῑνίπα: Ίου Ῥοεία οσπαξ, ἀππι φοθρίτιπη οἱ αἲε ου]αέππη ἁῑν]πϊέας α- ἈΠετουτίο, άπδα 
«ον]ς: ]οαπὶ ατίο Γαοίιπα Π]ιά 6556, ες νι]ραν πιοτο ἀἰοίιπα θδί, 41ο ᾿Ἡφαιστέ- 
σευκτα ιπῖ Ῥηρδίαπίίογα ατα ορετα. ᾿Αργεί πανσὶ απίθπα Ἱπρεταῦ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗ: 
απο «παπα ]αΐς ραίθαῖ, ἀϊδοετα οεί Ιπῇ, 560. 5η. ο ἰοία Ῥε]οροππεςο α0οθρεΓε νθ- 
ἴθτεςς αιοά αοοιταίο ἀῑσίαπα ποι. 6556, ραϊοὈῖς εκ ἠπάθηι ν5δ. οπίά 2 αποά Άσα- 
πηθτηποΠῖς ΓΘΡΗΙΙΠΙ πθ 1ρδάπα φι]άθιη Άτρος, αγρεπι, οοπαρ]εχιπα θδέ, 1155 Εήοτηθᾶϊ 
«σπα ρατεβαί. Ἠερπί Αναινί ἀποποπα ἴ]α είαίο οοηδϊ(αοτιπί ἈΊγορη ουπα Ῥατία 

Ἐοντέστι, κατὰ ἴλας καὶ συστροφάς. θιζόντων. "ὍΌμαδος δ' ἦν.] Θόρυβος δὲ 

Μετὰ δέ σφισν.] Ἐν αὐτοῖς δέ. "Ὁσ- ᾖἢν. ᾿Βννέα δέ σφεας.] Ἐννέα δὲ αὐ- 
σα.] Θεία φήμη καὶ κληδών. Δεδπε.] το. Ο7. Βοόωντες] Βοῶντε. ᾿Ἐρή- 
Ἐξηπτο, διεγήγερτο. Ο4. Οτρύνουσα.] τυω.] Κατεῖχο. ᾽Αὐτῆς.] Βοῶῆς. 98. 
Παρακελευομένη, παρορμῶσα. ἍΛ᾿Ἰέναι.] Σχοίατο.] ᾿Απόσχοαιντο, παύσοιντο. Διο- 

Παραγενέσθαι. ᾿Αγέροντο.] Συνηθροί- τρεφέων.] Τῶν Διὸς γνώµη τεθραμμµένω». 
ζοντο. Ος. Τετρήχει.] Ἐτετράχυτο ὑπὸ Ἀασιλήων.] Ἡασιλέω. 990. Σπουδῃ.] 
Δερύβνυ. θορυβώδης ἦν. “Ὑπὸ δὲ στο- Μόλις, δυσχερῶς. Ερήτυθεν.] Κατεῖχον 
»αχίζετο γαῖα.] Ὑπέστενε δὲ ἡ αγῇ, ἕκαστος τὰς ἑαυτοῦ καθέδρας. Ί1οο. 

καὶ ἦχον ἀπετέλει. 96. Ἱζότων.] Κα- Κλαγγῆς.] Βοῆς, κραυγῆς. ᾿Λνὰ δ' έστη.] 
ΛΜ 4 
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2] (η 2] Ν λες / / 

εστή, σκηπτρον εχων, το µεν Ηφαιστος καµε τεύχων. 
«/ λ ω) Δ. 3 
Ηφαιστος µεν ὃωκε Δι Κρονίωνι οναμτι 
"ην -/ ον ο / Ἀ / 

αυτορ αρα Ζευς δωκε διωκτόρω Αργειφόντη' 
« ν ο” 2 , ὃ 

Ερμείας δὲ ὤναξ δωκε Πέλοπι πληζιππῳ' 
τον ἕσο 2. ο -] 2. ” ο] 

αυταρ ὁ αὖὐτε Πελοψ δωκ ᾿Ατρεϊ, ποιµει λαων' 1ος 

103. Κροίωνι Γάνακτι. 194. δὲ Γάναξ. 

θγγαγαπα, θπῶ «οα5 αἲ Αχγοοηάσιη, Αποιώη οἱ Αολαϊαπα αρθοίωπιπέ, πα οὐπα 
Ἀϊογοπο οί Οοσίπίμο, 

ΤΟ/. διαωκτέρῳ ᾿Αογειφόνση' τῷ διώγοντι τὰ πράγματα, Ἱπρεϊπηϊς τὰς ἀγγελίας. Ἰᾷθοφιθ 
ΦΙΠΙΡΙ. διώκτως, ὤγγελος, Μήουξ. 

Α / ο.” Ἀ ο ο ” ᾽ ο 8 λα 

γέστη δε. Ἠ, ἀνέχων τὸ σκηπτρο ε 
στη. Ἐρείων.] Βασιλείς. 191. Κά- 

ς ορ 
με.] Ἔκαμε, κατεσκεύασε, καμῶν έτευ- 
ξεν. ἀναστροφὴ δὲ ὁ τρόπο. 105. 
Κρονίωνι.] Κρόνου παιδὶ Δή. 1993. Δι- 

/{ /. Ν Ελ / Δ 

ακτόρῳ.] Διάγοτι τὰς ἀγγελίας τᾶς 
ον ο μΑ Ελα) ον / ν ω Ν 

τῶν θεῶν' Ἠ, διατόρῳ, καὶ σαφεῖ κατὰ 
3 Ἡ ο 

τὸ λέγειν Ἠ, τῷ διαγγέλλοντι τὰς ἐρ- 
/ ε / 3 ευ] ΔΝ 

γασίας. ᾿Αργειφόντη.] ᾿Αργῷ καὶ κα- 
4 Ἀ 

θαρῷ «φόνου. εἰρηγικὸς γὰρ ὁ Θεό. "Η, 
«/ . 3 ΄ υ) 3 3 

ὥς τινες, κατ ἐπώνυμο. “Ὁ ἐστι ἐξ 
.α- μονο γαι ο στο) 

αἰτίας τοιᾶσδε' ᾽᾿Ιοῦς τῆς ᾿1νάχου θυγα- 
. /͵ 

τρὸς, τοῦ ᾿Αργείων βασιλέως, Ζεὺς ἐρα- 
Β . σεν βλ. “ 

σθεὶς, καὶ γνοὺς αὐτὴν, µετέβαλεν εἰς 
.. νὰ τά κρον. / Δ 

βοῦν, διὰ τὸν τῆς Ἡρας ζηλο. ρα δε 
5 ας ώ π α] ν αἰτησαμένη ὡς βοῦν, καὶ λαβενσα παρὰ 
ο» Ν 3 / .» /- ”/ 

τοῦ Διός, ἐπέστησεν αὐτῇῃ φύλακα ᾿Αρ- 
. / 

γον τὸν πανόπτην Καλούμεγον, ὅτι κατὰ 

παντὸς τοῦ σώματος εἶχεν ὀφθαλμούο. 
πας ν ας . 
Κελευσθεὶς δὲ ὁ "Ὡρμῆς ὑπὸ τοῦ Διὸς 

κλέψαι τὴν βοῦν, ἐπειδὴ] λαθεῖν οὐκ ἦ- 
” Δ 

δύνατο τὸν "Αργον, λίθῳ βαλων ἀπέκτει- 
γε. καὶ ἐντεῦθεν ᾿Αργειϕόντης ἐκλήθη. 

ω λος εο6 ε Ν ος δμς) 
Τῃ δὲ Ἰά ἡ ρα ὡσανεὶ βοἳ οἴστρον 

, ε ο δρ ος 
ἐμβάλλει. η δὲ ἐκ της ὀδύνης, πρῶτον 
”. 3 Δ λα ] 3 ἥ, ”τ/. /. 

ἦλθεν εἰς τὸν ἀπ᾿ ἐκείνης ᾿Ιόνιον κόλπον 
/. 3’ Δ΄ / κληθέντα. ἔπειτα διὰ τοῦ Καλουμένου 

/ η / - νο τόῃ πρότερον Θρᾳκίου πόρου, νῦν δὲ ἀπ᾿ ἐκεί- 
ον . β 

νης Ἡοσπόρου, ἐλθοῦσα, καὶ ἄλλους δὲ 

διαφόρους τόπους πλανηθεῖσα, ἦλθεν εἰς 
/ 3. Δ 

Αἴγυπτον' ὅπου τὴν ἀρχαίαν μορφή» ἄπο- 

λαβοῦνσα, τίκτει παρὰ τῷ Νείλῳ πο- 
΄ ν 

ταμῷ παῖδα Ἔπαφω. Η δὲ ἱστορία 
ος αν, σ β ο ας 

πλατύτερον κεῖται παρὰ ᾿Απολλοθώρῳ ἐν 
» να . 

τῃ αᾱ. 194. Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶκε 
Πέλοπι πληξίππῳ.] ππους πλήττωτι. 

πολεμικῷ. Ἱπποδάμεια ἡ Οἰνομάου θυ- 

γάτηρ ἐρασθεῖσα Πέλοπος, Μυρτίλον τὸν 

Ἑρμοῦ υἱὸν, ἠνίοχον δε τοῦ ἑαυτῆς πα-- 
ν ρ ων δν Α ω µ / 

τρὸς, ἔπεισε τῇ κατὰ τοῦ πατρὸς νίκῃ 

συνεργῆσαι, καὶ τοὺς ἵππους τῆς εἰς τὸ 

τρέχει» ὁρμῆς κατασχεῖν, βουλομένη τὸν 
; μα ιν 

Πέλοπα καὶ τοὺς ἵππους λαβεῖν, καὶ τὸν 
-” / 

ἑαντῆ; γάµον. ἔκειτο γὰρ τῷ νικήσαντι 
/ ε ρ / ο ολ / 
έπαθλο ὁ ταύτης γάμος, τῷ δὲ νικηθέντι 
θ / ᾽ ΄ λ ” « . 
άνατος. ᾿Αγωνιζομένων δὲ αὐτῶν ὁ Οἷ- 

τη 
γόμαος ἐκπίπτει τοῦ ἅρματος. οὗ γὰρ 

/, /. 

αἳ χοιγικίδες τοὺς ἐμβόλους κατέσχον, 
.ω ρ. / 

τοῦτο πανουργήσαντος τοῦ Μυρτίλον. καὶ 

οὕτω νενίκηται καὶ ἀνήρηται ὁ Οὐάό- 
µαος, τῷ Μυρτίλῳ ἐπαρασάμενος, ὅπως 
3 1. α «κ /. Ὀἳ Ν 5ο. 

ἄποληται ὑπὸ Ἰέλοπος. ο καὶ ἐγένετο. 

Διαβαμύντων γὰρ αὐτῶν διὰ τοῦ ΔΑἰ- 

γαΐου πόντου, καὶ ὃιψησάσης τῆς Ἱππο- 
ο 

δαµείας, καταβὰς ἐκ τοῦ ἅρματος ὁ 
ορ ο , Πέλοψ, ἐζήτει ὕἵδωρ κατὰ τῆς ἐρήμον. 

” 3 -- λ 1 ς ς /΄ 
Κατ᾽ ἐκεῖνο δὲ καιρῦ η Ἱπποδάμεια, 

ω , ν ἐρασθεῖσα ἹΜνυρτίλου, ἐδέετο μὴ ὅπερι- 
δεῖ». ἀντειπόντος δὲ αὐτοῦ, καὶ τοῦ Πέ- 

ᾳ 
Ἄοπος παραγενοµένου, φθάνει ἤ ππο- 

δώµεια, κατηγορήῄσασα τοῦ Μιρτίλου, 
/ 

ὡς βιάσασθαι [βουληθέντος αὐτήν. καὶ 
3 , ο να, ς 

Μυρτίλω Πέλαγ ἀπὸ τοῦ ἅρματος ὠθεῖ 
ορ οί. δι ια 

εἰς τὸ πέλαγος, αὐτὸς δε Πνιοχεῖ. ὅθεν 
Ν Ν /- σν 3 Ν .ω ” 

τὸ µεν πέλαγος Μυρτῶον ἄπο τοῦ Μερτί- 
.. / 

λου, ὁ Πέλοψ δὲ πλήξιππος ἔκτοτε ἐκ- 
ν, ας κ Ἐ . 
λήθη, διὰ τὴν περὶ τοὺς ἵππους αὐτουρ- 

γίαν. 1905. Αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλα.] 
Ν . ης ο] 

Ὁ δὲ Πέλοψ πάλιν ἔδωκεν αὐτὸ τῷ 
᾿Ατρεϊ. Πέλοψ ἐκ προτέρας γυναικὸς 
”/. αν πα] ”/. ε 

ἔχων παῖδα Ἀρύσιππον, ἔγημεν “ἵππο- 
δά ο ρα ς ὃς ος Τε 
άμειαν τὴν ΟὈδομάου. ἐξ Ἡς ἱκανῶς 
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Ἄτρους δὲ θνήσκων ἔλιπε πολύαρνι Θυεστη" 

αὐταρ ὁ αὖτε Θυεέστ᾽ ᾿Αγαμέμνον λεῖπε φορῆναι, 

πολλῆσι )ἠσοίσι καὶ "Αργεί παντὶ ὠνάσσεμ. 

τῷ 3γἐ ἐρεισάμενος, ἔπε ᾽Αργείοισι μετηύθα; 

ο φίλοι, ἤρωες Δαγαοὶ, θερώπουτες ᾽ ὌΑρηος, 11ο 

109. παντὶ Γανάσσει». τοῦ. ξέπε' ᾿Αργ. νιι]ς. ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 

1ΤΟ---141. Ο Αολην!, ρογανθταπα ηος Ἠ]ο 0596 ΡοΠ(Ιτοςς ἨΠπο (απιθι το Ιη[οσία 
ποβῖν 6556 «ἰκουάοπάππα γἶάσρο. ἄταναο ἨἈοςς πηροῦ (απιοα πθοθδία»,  Ῥταδίσπηί 
οταΏομῖν αγΠβοϊαπηα τλοίογος, Ὠΐοηυυς. Ηα]. ἵπ Ατίο ο, 8. 9. Οι ἰπο]. Χ. αν 47. πΟΕ 
---υεῖ ἀῑσία ἴπι κοσιιάίο (11090). φεπίοπίίώ, ΟΠ. οὐπαἠἰογισ επρίίσαπέ αγίο  Ῥοενε 
κα]ίοπι Ἰαπάστα Ἰάβοτο, οιιοά Ασαπιοηποηῖς οοηδί]ο αοοοπιπποζαί{ο5 56ηδις οᾳ Ἠαδοῖ. 
βεράπουτες ᾿ Άρηος. (πιο 8θηκι ἀἰσαπίας, απ Ῥοΐθδίς παπα δὲ 5αοθτάοῖες Ἱέα ἀἴσιπι- 
τας ο Ἠθγοα. θερώπονσες, πιο, 5ούα]ος αιτῖρες, τ6 Τάοππθιεῖ ατίοπος, Γἱοπιεάῖς 

φλ ρ , σας 
Άγαπωμενου δε ὑπ αὖ- 

τοῦ σφόδρα τοῦ Ἀρυσίππου, ἐπιφθονή- 
σαντες Ἡ τε µητρυμὲ καὶ οἳ παῖδες, µή 

Ν ) 

πως καὶ τὰ σκῆπτρα αὐτῷ καταλείψη, 
θάνατον ἐπεβαύλευσαν ᾿Ατρεὶς καὶ Θν- 
, . 
έστης οἱ πρεσβύτατοι τῶν παίδων αὐτῷ. 

᾿Λναιρεθέντος οὖν τοῦ Χρυσίππου, Πέλοψν 
μ ο Ην ν σα ἐπιγνοὺς, ἐφυγάδεισε τοὺς αὐτόχειρας 
ο . , . 

τῆς σφαγῆς γενοµένους παῖδας, ἐπαρα- 
σάµενος αὐτοῖς, καὶ τῷ γένει, ὃν αὑτῶν 

: /͵ ἐπαιδοποίησε». 

Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἀλλαχῇ 
ο Ἡι ας ͵ ν 
ἐκπίπτουσι τῆς Πέσης. τελευτήσαντος δὲ 

ὥ ος 
τοῦ Πεέλοπος, 

΄ ν .. - -.. ο Ν . ΄ 

βΒύτερον σὺν στρατῷ πολλῷ ἐλθὸν, ἐκρά- 

τησε τῶν τόπων. “Ἱστορε Ἑλλάνικος. 

196. Πολύαρνι.] Πολυθρέμμονι, πλευ- 
/ Γ ΔΝ ς 4. » ΄ αν 

σίῳ. ᾿Ατρεὺς ὃ Πέλοπος, βασιλείων τῆς 
" λ ΄ ἔξ, / 4“ Ἅ ελοποννήσου, ηἠὔξατό ποτε, ὃ, τι ἂν 

ποιµνίαις αὐτοῦ γεν- 
νηθή, τοῦτο ᾿Αρτέμιδι θῦσαι. Τεννηθεί- 
σης δὲ αὐτῷ χρυσῆς ἀρνὸς, τῆς εὐχῆς 
µετηµέλησεν, καὶ καθείρξας αὐτὴν εἰς 

λάρνακα ἐφύλαττε. Μέγα δέ τι φρονῶν 
ἐπὶ τῷ κτήµατι, κομπάζει κατὰ τὴν ᾱ- 

ΑΜΡΑ ως ο 
γοράν. ᾿Ανιώμενον δὲ ἐπὶ τοντῷ Θυέστη», 
« , « 9» ο 3 / ὑπελθότα ὡς ἐρῶντα, πεῖσαι ᾿Λερόπην, 
σα να ων ελ ος ϱ), δὲ ἐκδοῦναι αὐτῷ τὸ κτημα" λαβόντα δὲ, 
ἀντειπεῖν τῷ ἀδελφῷ, ὡς οὐ δεόντως περὶ 

. ΄ 7. Φμα Ἡ,  λχι τοῦ τοιούτου κομπάζει. Αὐτὸς δὲ έλεγεν 
ἐν τῷ πλήθει, δεν καὶ τὴν βασιλείαν 
» τς ν 
ἔχειν τὸν τὴν χρυσῆν ἄρνα ἔχοντα. 
Ἔοῦτο δὲ ὁμολογαῦντος καὶ ᾿Ατρέως, Ζεὺς 

8 5 
ἀναιρεθῆσαι. 

᾿Ατρεὺς κατὰ τὸν πβρεσ- 

κάλλιστον ἐν τοῖς 

/ Ν 

Ἑρμῆν πέµπει πρὸς ᾿Ατρέα, συνθέσθαι 
ὃ ορ ον 

λέγων περὶ τῆς βασιλείας, καὶ δηλοῦν 
ς Αμ ώας η , ͵ 

τὰ περὶ τῆς ἀνατολῆς, διότι μέλλει ποι- 

Συγ- 
/ Δ 

θεμένου δὲ περὶ τούτων, ὁ ἥλιος τὴν δύ- 
ο) 
Ὀθεν ἐκ- 

ο”. πι -. δ /. ΔΝ 

µαρτυρήσαντος ταῦ δαιµονου τὴν Θυ- 
έστευ πλεονεξίαν, τὴν βασιλείαν ᾿Ατρεὶς 

καθ δ , . - 
παρέλαβε, καὶ Θυέστην ἐφυγάδενσεν. 
107. Αὐτὰρ ὁ αὖτε Θυέστ’.] ᾿Αντὶ τοῦ, 

΄ Δ 

Θυέστης δὲ Κατέλιπε θνήσκων ᾿Αγαμέ- 
ο δο ς ς ” 

μνονι τὸ σκηπτρο. ᾿Ατρεὺς, βασιλείων 
ρω ΄ ”/ 3” / 

τῆς Πελοποννήσου, ἔχων ἐκ Κρεούσης 
” Ἂ ϱ / .” 

τῆς Τ » Ἠ, ὡς τινες, ᾿Δερόπης τῆς Α- 
ρ Ἴ 

τρέως, Αγαμέμνονα καὶ Μενέλαον. Μέλ- 

λων δὲ τελευτᾷν τὸν βίο, σπεισάµενος 
μεν ν 

πρὸς τὸν ἀλελφὸν τὴν ἔχθραν, παραδί- 

δωσιν αὐτῷ τὴν βασιλείαν, ἵνα ᾿Άγα- 
, 5 ο ας ες τος ή 

µέμνονι ἀνδρωθέντι ἀποδῷ. ὁ δὲ πιστῶς 

ποιήσας ἀποδίδωσι. Φορῆναι.] Φέρειν, 
βαστάζει. 198. Πολλῆσι.] Πολλαῖς. 
Νήσοισι.] Ἰήσαις. νῆσος δέ ἐστι γῇ 

; 
περιτοιχισµένη ὑπὸ θαλάσσης παντα- 

/ ”/’ ΔΝ ” αν ” ὃὸ / 

ΚΧάθεν. Ίσως δὲ εἴρηται ἀπὸ τοῦ ὀρνέου 
-” α 

πῆς νήσσης, ἥτις καὶ αὐτὴ διαπαντὺς 

ἐπὶ τοῖς κύµασι τῶν ἑδάτων νήχεται. 

ου ον . / ελ ε ο. 

εἶσθαι τὴν ἐναντίαν ὁδὸν ὁ ἥλιος. 

ο , 
σι» εἰς ἀνατολὰς ἐποιήσατο. 

᾿Αργεϊ παντί.] Παντὸς Ἄργους, ὕλης τῆς 
΄ -. ο υ 

Πελοπονήσου. 1990. Τῷ ὄγε.] Πούτῳ 

τῷ σκήπτρῳ οὗτες, τουτέστιν, ὁ Άγα- 

μέμνων. Ἐρεισάμενος.] "Ἐπερεισθείς. 

Ἔπεα,] Ἀόγους, Μετηίδα.] Εν αὐτοῖς 

εἶπεν. 11ο. Ὦ φίλοι.] Ὦ προσφιλέ- 
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Ζεύς µε μέγα Κρονιδης ἃ ἄτη ἐνέδησε βαρεη 
σχέτλιος, ὃς πβὶν μό μοι ὑπέσχιετο καὶ κατενευσεν, 

Ίλιον ἐκπέρσαντ' εὔτείχεον ὠπονεεσθαι" 

νυν δὲ κακῆν ἀἁπώτην (ουλεύσωτο, καί με κελεύει 

Φυσκλεα Άργος ἱκέσθαι, επεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν. "15 
οὕτω που Δι μελλει ὑπερμενεῖ φίλον εἶναι, 

ος δη πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα, 

ἠδ᾽ ἔτι καὶ λύσει τοῦ γαρ κρώτος εστὶ µεγιστον. 

αἰσχρον γαρ τόδε Υ᾿ ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθεσθαι, 

μον} οὕτω τοιόγδε τοσόνδε τε λαὸν Αχαιών 130 

ὠπρήκτον πόλεμον πολεμίζευ, ἠδὲ μώχεσθαι 

113. Γέλιο. 

Βιμοηθίας. Τία Μανας ογαπί οοπαϊίος οἱ Εαππ]], οπαπΙπο. νἱπὶ Ὀδ]οὐδίν--- 1. ὥπη 
ἐνέδησε, απαίοηις Γαΐο, τα] {αίαΠριις, αληιιῖς ἐπερ[οϊέιν οἱ ἱγγοιίις 9956 ἀῑοδαγ. ἐνί- 
βαλεν ἐμὲ εἰς βλάβην µεγάλη». ὤπην ρον βλάβη» επι Αρο]οΠ. Ἰμοχ. Ἡ. ν. ΙΠίεγρτθ- 

ταέιν.. Ώε νουο ἄτη ν. Τ. 88. 5ᾳ.---Γ2. σχέτλιος, ΟΠΙΠΙΠΟ γος Ιπάϊρπαπεῖς οδί, 1. ]. αά 
Ππίφυαίθπα οονίν δρεοίατο νἰάδυανς πας ο Ἐοθρρει οηδῖς.  Ἀθο οπιΠΙπο 1 εχο]α- 
ππαπξίαπα νου] πα ορτίαπα απο ἀαβηίίαπι ποοποπα Ἠαβοτε Ροβιές Πα οδί αγ, 
αώυια, αιιάαα", ΠΠἴΝΕΥ, «γιΩΠΠΟΝδΙΝ. Ἐκ εἴγπιο ατραίαπίατ ϱτανητηα1. πρὶν μὲν, ἵη 
Αιιάθ, οβίοπίο οὐ]θοίο, 1Π8. 2οο. εἰ (α]ο]απίῖς ναοη]]δ.---Ε14. κακην ἁπώτην βου- 
λεύσατο. ΠΙΟ ἀθογονΙέ, ΡΓοΠΙΐδα ΠΟΠ ΕΓΥ4ΓΘ, αἀθοηιθ ὁπατῶν ἐμὲ κακώς. Ἐκ ἰοία 
απίθπα οαγη]ηῖς Φοοποιηία, οἱ 8οησια ἰδίοναπα Ποπήπτα, απο απας Βαπέ, τουίθ αµπ 

5ροι15 πῇ] γο[ονί, Πιιπύ οοηδΙ]Ιο ασ ἀθογοίο ο ονίδ: αἱ ρου ἴοίαπα ΓΠαάεπα Πφπεὺς ἱάδοφις 
οὔαπι οομδίΠογαπα ναπίίας, φροῖ Ετακίταο, ἵαπαπατα ἀοἱο ας Γπαιάς «ονῖν Γαοῖα.---- 
116. μέλλει, νΙάθίιτ. ἔρικε. 516 8ΤΏρθ.-- «7. πάρηνα σολίων. αογορο]ος ἀια, ἄκρας, αιιοά 

Βομο]ία φαρροαίαπί, πθιπο ἀππρίίοῦ.. Ξοὰ. Ῥοσία οκ απίΊᾳιο ]οᾳ1σιά1 1πογο Ῥγο ατρίρας 
εἰπιρ]οῖέου ἀῑχίες οπΏ ποίῖοπα αἀ]αποία αἰθπά μα], 4 Ῥετ οαραύ ἀοο]αγαίατ.---τ 1ο. 

στατοι. Θεράποντες Αρπος.] Ὑπηρέται 

 ἜΑρεος. πολεμικά. ΙΙΙ. Μέγα.] 
Μεγάλως. ᾿Ατῃ.] Βλάβη. ᾿Ενέδησεν.] 

᾿Ενέβαλεν. ἈΒαρείη.] Μεγάλη, ἰσχυρᾷ. 

112. Σχέτλιος.] “Ὁ τοῦ σχετλιάζειν 

καὶ δυσφημεῖν τοῖς ἀνθρώποις αἴτιος. 

λύπας αὐτοῖς διδούς. ὁ γὰρ σχετλιασμὸς, 

ἐπίῤῥημα λύπης δηλωτικόν. Πρίν.] Πρό- 

τερον. ὅτε ἐν τῇ Ἀθλίδυ ὡς ἑξῆς ἐρεῖ. 

113. ᾿Εκπέρσαντα.] 

Εὐτείχεον.] Καλῶς τετειχισµένην ὑπὸ 

Απόλλωνος καὶ Ποσειδῶνος.  ᾿Απονέ- 

Ἐκπορθήσαντα. 

εσθαι.] ᾿Απαλλάττεσθαι, ὑποχωρεῖν. 
ΤΙ4. ᾽Απάτην.] Πλάνην. Βονλεύσατο.] 
Ἐβουλεύσατο, ἐσκέψατο. 1ΤΙ5. Δυσ- 

κλέα.] ἌΑδοξον εἰς Πελοπόννησον ἄπελ- 

θε. 'Ἱκέσθαι.] Παραγενέσθαι. ᾿Επεὶ 

πολὺν ὤλεσα λαόν.] Διότι ἐν τῷ πολέμῳ 
πολὺν ὄχλον ἀπώλεσα. 116. Οὕτω 

που.] Οὕτω δή. Μέλλει.] ᾿Αρέσκει, ἔ- 

οικε. Ὑπερμεέι.] Τῷ ὑπερέχονι τῇ 
δυνάμει πάντων θεῶν καὶ ἀνθρώπων. 

Φίλω.] Ἡροσφιλέ. 117. Πολλάων.] 

Πολλῶν. "στι δὲ ὁ τρόπος ἐπέκτασις, 

ἴδιος ᾿Ιώνων. ἩΠολίων.] Πόλεων. Κά- 

ρηνα.] ᾿Ακροπόλεις. ἐξ οὗ, βασίλεια. 

118. ᾿Ηδ' ετι.] Καὶ ἔτι. Κράτος.] 

Ἰσχὺς, δύναμι. ΙΟ. Αἰσχρὸὺν γὰρ 
τόδε γ ἐστίν.] ᾿Αειδὲς γὰρ τοῦτό ἐστιν. 

Ἐσσομόνοισι.] Μεταγενεστέρις. ὮἩυ- 
θέσθαι.] ᾿Ακεῦσαι, μαθεῖν. 1ρο. 

Μάψ.] Μάτη». "Τοιόνδε.] Τοιοῦτον τῇ 

ἀρετῃ. ἸΤοσώδε.] Καὶ τοσοῦτον πλήθει. 
191. "Απρηκτο.] "Απρακτον, ἀτέλεστον. 



ΤΙΝ. ΠΠ. ΙΛΙΑΔΟΣ Β. 122---Ι11, 

ὠνδράσι παυροτέροισι’ τέλος ὃ οὕπω τι πέφανται. 
εἶπερ γαρ κ ἐθέλοιμεν ᾿ Αχαιοί τε Έρωες τε, 

ὄρκια πιστὰ ταµόντες, ἀρῤμηθημεναι ἄμφα, 

Ύρρας μεν λέζασθαι, ἐφεστιοι ὅὕσσοι ἔασιν, 1 .. -ο 

ἡμεις δ) ἐς δεκάδας διωκοσμηθεῖµεν ᾿ Αχαιοὶ, 

Τρώων δ᾽ ὤνδρα εἰ εκαστον ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν’ 
, / ,. 3 ΑΔ 

πολλαι σεν δεκάδες δευοίατο οἱγοχθοίο. 

τόσσον ἐγώ φημι πλέας έμμεναι υἷας ᾿Αχιιὼν 

Τρώων, οἳ ναΐίουσι κατὰ πτόλυ᾽ ἀλλ᾽ επίκουροι 139 

πολλέων ἐκ πολίων ἐγχέσπαλοι ὤνδρες ἔ εασυ. 

- 97. ἄνδρα Γέκαστον ἑλοίμεθα Γοιοχοεύειν. 128. δευοίατο Εοινοχόοιο. 

αἰστγρὸν γὰρ, Ρατίϊοι]α ΙπάΙσπαπί οοπνθηῖξ. Αα μὲν οχροοίαῦας, νε] δή.---122. τέλος 
δ’ οὔπω τι πέφανται. οκ πθϊηιϊ φεγπιοπίς Ἱποιπία. Ῥοί πολεµίζεν ἀερεῦαί 5θᾳῖ σέλος 
δ' οὕπω σι φανηναι. 

123. Νοίαδ]ς πιοά5, πια]ε α «7ο8. Ῥσοασογο τθργε]θηδις, απφιἠ(α οοπβεηίᾶ- 
πΘΙΙ5, πιποτὶ ἀθο]αγαπάϊ α ἱηρι]ατί 3 Πᾳιιο, Γαοΐο, εοηε ππθππογαΏ]1, 1ο ἆθ πππετο 
οοηδίατοί.. Νο ἀἴοθγεπις: Λίο οπίπι οἱ πιὐπεγεπειν, Ξρεγαππις Ίγο]απος ἀεσιρίο. 
Ῥχγο εχοπηρ]ο, 11ο οοηδίατο Ίος Ῥοββῖέ, ππεπιογας οριῖας καστογιώα, Γωά4ετο /αοίο, νὶικ 
ἀεπῖς αι ραδηαε εκ Αολῑνις ππα ἀἰκουπηβοπθῖθις φαρρείθτεί ο Ττο]απίς απ α πηπ]- 
εἰογίαπα Ῥγροπά1 υπ. Ἀαπί απέθπα Πδί γθηδιις 139---133. ἴο]]α», πιο Ττοαπί, απ 
Ῥτίαπαϊ Ἱπαρετίο ρατεπέ, εχο]ασῖς κους; Τγο]απϊ ρτορτίο ἀῑσά: τί 1ΠΕ. δ16.. Αάνεικις 
Ἰο5 ἵταφας Ιππιῖς Ἠδ]]άτη, κατῖ Ῥτιιάθηίου οἳ οὐπῃ 5ρο Ῥοπὶ 00θδδΙ5 6596 Σακοθρέαπα: 
αίοτ Υθσο τει οθοϊἀ]ςςο αοοϊῖς α- Ῥτίαππο τοῦ 5ος οἱ αικ]]]ς.----ἵ 24- ἠπηρεηάα: εἷ- 
περ γάρ κ’ ἐβέλοιμεν (ών περ γὰρ ἐθέλωμκεν) ἀριῤμηθήμεναι ἄμφω, (καὶ εἰ ἐθέ ἕλοιμεν) λέ ἔξασθαι 

Τρωας, (ἶπ πίππι ᾖ0οιτι «οβεγε Τγο]απος) ἡμεῖς δὲ διακοσµηβεῖμεν. γαπαν]ε Ροεία 
είγασατατα Ῥτο φοἸ]επηῖ: καὶ εἰ λεξαίµεβα Τρωας. διακοσµηθείηµεν δὲ.----ὄρχια νιοῦπηης, 
«οἳ]. σὰ Γερεῖα ὄρχια, 6ἱ ταµέντες ΡΟ θύοντες. πιστὰ, Βγιαπάϊ ἑωάρτῖς εααδδα, τηποίαί» 

νΙοπησς,----Ί25. Ὅἳ υοίπιι Τχο]απος, ετοζικὶ φοοἰῖδ, δεΙἰσεγε, ΔΕ]ΙΙΦΕΥΕ, 8οἱ05, Φίφιε 
πον ἀεκοτίζαπιιγ ρε ἀεοιγίαν: αἈδδθσσια 5. αοοιθί{ι αἲ εριῖας ]ασίο, υἱα ἀεπῖς φἵπ- 
οιάΐς φρρείοέ πις Τγο]απιδ. ἐφέστιο, ἔποικοι, οἱ οἰκοῦτες ἓν πῃ πόλει. ΟΡΡ. 5ου, 

Πολεμίζειν.] Πολεμεῖν. Τὸ δὲ τοιοῦτον 
σχῆμα παρονοµασία καλεῖται. 122. 
Πανροτέροις.] ᾿Ολιγωτέροις. οἳ μὲν Τρῶες 
χωρὶς τῶν ἐπικούρων ἦσαν ἀμιθμῷ µιν- 
ριάδες ε’. Τῶν δὲ Ἑλλήνων τὸ πλῆθος, 
πινὲς μέν φασι, μυριάδες δώδεκα. ἄλλοι 

δὲ ιδ’. Πέφανται.] ᾿Εφάνη. 123. 
Εϊπερ γάρ κε.] Ἑάνπερ γάρ. Ἐθέλοι- 
µεν.] Βουληθῶμε. 124. Ὄρκια πι- 
στά.] Πιστοὺς ὅρκους. ἸΤάμοντες.] Δι 

ἐντόμων ποιησάµενοι. ᾿Λριθμηθήμεναι.] 
᾿Αριθμηθῆναι ἀμφότερο: οἱ Ίμδες καὶ 
 Ἕλληνε. 125. Λέξασθαι.] Ἔπι- 

λέξασθαι, ἢ καταριθµήσασθαι. ᾿Ἐφέ- 
στια.] "Ἔποικοι, ὅ ἐστιν, αὐτόχθοες, 
πολῖται. Όσσει.] 'Ὁπόσο, Ἔασιν.] 

Εἰσὶν, ὑπάρχουσι. 126. Διακοσμηθη- 
μεν.] Διαταχθείημεν. Δεκάλας.] ᾿Ανὰ 
δεκανίας. 127. Ἑλοίμεθα.] Λάβοιμεν, 
Οὐοχοεύειν.] Οὐνοχοεῖν, κιρνᾷν. 128. 

Πολλαί κεν.] Πολλαὶ ἄν. Δευοίατο.] 
Ἐνδεεῖς γένοωτο. Οὐοχόοιο.] Οἰνοχόου. 
120. Τόσσω.] Τοσοῦτο. Φημί.] Ὕπο- 

λάμβάνω. ἨΗλέας.] Πλείοας. Ἔμ- 

µεναι.] Εἶαι. 139. Οἳ ναίουσι.] 
Οἵ τινες οἰκοῦσιν Τλιον. Ἐπίκουροι.] οί 

ἀπὸ ξένης χώρας σύμμαχοι τῶν πολεµου- 
μκένων, καὶ βοηθοί. 131. Πολλέων ἐκ 
πολίων.] Ἐκ πολλῶν πόλεων. ᾿Εγχέ- 
σπαλοι.] Οἱ τὰ ἔγχη πάλλοντες, καὶ 
κιοῦντες τὰ δόρατα. πολεµικοί. Έσειον 

δὲ αὐτὰ πρὸ τῆς ἀφέσεως, µή ποτε ἄρα 



88 ΙΛΙΑΔΟΣ Β. 122---1ήμ. ΠΕ ΠΠ: 

ὅἵ ώς μέγα πλάζουσι, καὶ οὐκ εἰῶσ ἐβέλοντα 

᾽αλίου ἐκπέρσαι εὐ ναιόμενον πτολίεθρον- 

εννέα δη βεβρασι Διος μεγάλου ἐνιαυτοὶ, 

καὶ δὴ θοῦρα σεζηπε νεῶν, καὶ σπάρτα λέλυνται’ 135 

αἱ δὲ που ἡμετεροή τ ὄλοχοι, καὶ πια τέκνα, 

ενατ' ενὶ μεγδροις ποτιδεγµεναι’ ὤμμι δὲ ἔ εργον 

αὕτως ὠκρώθντον, οὗ ένεκα δευρ᾽ ἱκόμεσθα. 

αλλ ὤγεθ. ὡς ἂν ἐγὼν πω, πειθώμεθα, πάντες" 

Φεύγωμεν συν νηυσι φίλην ες πατρίδα γαιαν 149 

οὐ γαρ ἔτι Τ βοίν αἱρήσομεν εὐρυώγνιων. 

τος φάτο᾽ τοῖσι δὲ θυµον ε ενὶ στήθεσσιν ὄριε, 

πᾶσι µετὼ πληθυν, ὅσοι οὐ [βουλής ἐεπώκουσαν. 

κινήθη ὃ ἀγορη, ὡς κύμωτα μµακρὼ θωλάσσης 

133. Ειλίου. 137. ἄμμι δὲ Εέργο. 30. ἐγὼ Γείπω. 
144. Ῥεπί]. 5ο Ις ἕως. 

σύμμαχοι, ἐπίκουροι. 1Πῖ. ν. 130. οὗ ναίουσι κατὰ πσόλιν' ἀλλ ἐπίκονροι, ἆο.---132. πλά- 
ζουσι ϱτ. {αοιπί αΡΕΙΤΩΥΘ 8ο. α 500ΡΟ, ἃ ΟΟΠΡΙΙΟ, ἀποσφώλλουσί µε της ὅρμης. Ναπς 
ΒΙΠΙΡ]. ἀπείργουσι. 

14: Ἠ]ο Ίουι5 οἸακεῖοι5 46 ΠΊΠΠΘΓΟ αΠΠΟΓΙΠΙ ορρισπαϊοπῖς. αάάς 1Πῇ. 328. Διὸς 
ἐνιαυτοὶ, απϊηιί κογπποπῖς: δἱο οί Ο4. Ξ. 93. Τπ 5ο(ή. 12ς---θ. ππαρπα νὶδ οί ἀεοίαδ: 
Ἱπρηπηίς 1 Ἰπ Ἠοου: δεάοπί αἱ επρεσἰαπιέ γοαλίτύι πιοδίγιπι Ἱιάογες εἰ Πδογὶ Ἱ. ο. Ε. 498. ϱ. 
σπάρτον ο5ί ΠΟΠΙΕΠ ΟΟΠΙΙΗΙΙΠΕ Ῥληγήπα Εγιξ1οἳς. ταθ]]ς Εεπεσυτη. ---αὕτως, ΟΠοίιπα δεικσι- 
χῶςι---140. Φεύγωμεν. ἀδεθάαπηιις. τθθαπηΙ5. ϱγανΥΙΟΓ νοαχ στείχωρεν, πί Ίαπι 4. Αἲ 
Ἠίοηυγς. Ηα]. ]. ο. Αγ δ, 15. αὖ αγία πορεΏῖί ἀοσίπα νοοῖδ, πέ Αομίνος, πο ἀἴσοεάετε 
νοα]]επέ, Ίιου 15ο αὐφίθττετε νο]αστῖς: {αρα οπίπα «ἰππ]ίογαπα τοβΙατη νίδαπη ΠΠ. Τατ 
ν. 142. θυμὸν ὄρινε πᾶσι. ΟΟΠΙΠΙΟΝΙΕ ΑΠΙΠΙΟ, τί ἀἰδοβσκαπα νεγθ ρατατθη{. 

Τ44---154. ππα οκ οοπαροβῖίο ν. 75. ὑμεῖς δ ἄλλοθεν ἄλλος ἐρητύειν ἔπέεσσιν 5ο. μέ- 
µνησθε, ρανΠα ογας Ἰοςίοτῖς οἱ Τ]γλεῖ», τί Ἰπίογρε]]αγοπί τορειη, οἱ α οοηδΙο ρεσπ- 

εἶεν κλασθέτα. 132. Μέγα.] Με- δὲ ποτὶ, Δωρικό. "Δμμι δέ] Ἐν ἡμῖν 

γάλως. συγκοπὴ ὁ τρόπος. Ἰλάζονσι.] δέ. Αἰολικῶς. Ἔργο.] Νὲν ὁ πόλεμος. 

Πλανῶσι, καὶ ἀπείργουσι τῆς πολλῆς 138. Αὕτως.] Ὡσαύτως, ὁμοίως, Ἡ, µα- 

προθυµίας. Οὐκ εἰῶσιν.] Οὐ συγχωροῦσι ταίω.. ᾿Ακράαντον.] ᾿Ατελείωτον, ᾱ- 
βουλόμενον. Ὁ ἐστι, δυνάμενο. ΛἸἾὰς η πλήρωτω. Οὗ εἴεκα.] Οὗτινος χάριν». 
διάλεκτο 133. Βὺ ναιόμενον.] Καλῶς Δεῦρο.] ᾿Ενταῦθα. “Ἱκόμεσθα.] Παρε- 
οἰκούμενον. Πτολίεθρο.] Πόλισμα, πὀ- «Ἰγενόμεθα. 130. ᾿Αλλ ἄγε.] ᾽Αλλὰ 
λω.] 194. Βεβάασι.] Παραβεβήκασι, δεῦρ. Πειθώμεθα.] ᾿Αντὶ τοῦ, πεισθῶ- 

παρεληλύθασι. 135. Δοῦρα.] Δόρατα, µε. ΙΙ. Αἱρήσομε.] Πορθήσωμε», 
ξύλα. Σέσηπε.] Διασέσηπται ἐκ τοῦ λάβωμε. 142. Ὄρηε.] Διετάραξε. 
χρόνου. Σπάρτα.) Σπαρτία, σχομία. 143. Μετὰ πληθύν.] Εν τῷ πλήθει. 
Λέλυνται.] Διαλέλυνται, σαπέντα δη- "Ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάκονσαν.] Ὅσοι τοῦ 
λαδή. 196. "Αλοχα.] Γυναῖκε. Νή- προβουλεύματος οὐκ ἤκουσαν τῶν Ἠγεμό- 
πια.] Μικρα. 137. Εατ.] Καθ νων. 144. ινήθη δ ἀγορὴ ὡς κύματα 
ονται. ᾿ἘΕνὶ µεγάροισιν.] Ἐν τοῖς ο- μµακρά.] ᾿Αντὶ τοῦ, μεγάλα. ἔστι δὲ 
κοι. Ποτιδέγμεναι.] Ἡροσδεχόμεναι. παραβολὴ τὸ σχημα. παραβολὴ δέ ἐ- 
ὀρθῶς κατ ἐπικράτησι τοῦ θήλεο. Τὸ στη, ὁμοιωματικὴ πράγκατος τοῖς ὑπο- 
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/ υ. ’ Δ ΄ ᾿ Αα Α / 

πόντου ἱκαρίοίο, τω µεν τ Ἑυρός τε Νότος τε 145 
ο. ο 3 Ν ος Ἴ / 
ὥρορ), επαϊζας πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων. 
ὧς ὃ ὅτε κινήσει Ζεφυρος βαθυ λήΐον, έλθων 
λαβρος, ἐπαιγίζων, ε επί τ ἡμύει ἀσταχύεσσι' 

ὣς τῶν πῶσ ἄγορη κιήθη" τοὶ ὠλαλητῷ 

νηας ἔπ ἐσσεύοντοὶ ποδῶν ο ὑπεένερθε κονίη 
πο] . ὰ , Ν ο , ” 

ἱστατ αεἰροµενη᾽ τοι ὃ Φλληλοιίσι κελευον, 

ὤπτεσθοι νηῶν ἠδ᾽ ἑλκέμεν εἰς ὅλω ὅταν, 
3 ων τα / ος ᾽ 3 ιοὰ 

οὐρούς πι εζεκάθαιρον" ἀὔτη ὃ οὐρανὸν ικεν 

Τσο 

15ο. ΥΗΙΡ. ν]ας ἐπεσσεύοντο. 153. 154. Ίκε Εοίκαδε Γιεμένων. 

οἵοκο. ἀθίογγογεπίς 6006 νεο πα] ιά ἶπῖς ἀἰκοισγεπεῖν οἸαπιος οἱ 5ἰτορῖίις οοπφ]]ία 
ζπτραξ, οἳ, 102. 5η... Ἠου νο]αστθ φποσιο σγαπητηαξἷοῖ αἲ πο νθγδΙπη. 

Τ45. Οοτίο πο ορηδῖο Τοαγίαπα πιάτο, ρω πιατῖς Ῥατίειπι, (αποααπι ἰθπηρεκίιο- 
8Η. Ππρτϊπαϊς, ἀῑκογίε, απ. {απη ξ Ροεία, που ἀἴσαπα. ν. 147. Ζορηγταπα υϱΠΘΊΙΘΊΙ- 
{Επ Ργοσε{ονιόπ, ποπαπαῖ, εκ ΟΡ] κῖς παίατα, Τενίο Ἠ’ Του. τί 9ῶρο, ν. ο. Δ. α 
Ἐνί απίοπι ἀπρ]ον οοπιραταίίο, οπῖ αριᾶ απἴτημπα φαρρ]θπά τη ᾖ ὡς ὅτε κινήσει, φπθπι- 
αὐπποάυπα Πποῦας ππονθη τας ἵπ. τπατῖ, εἰ 5ορες ἵη αστο: 5ο Ὠπο σοποῖο ἐατραξας.---- 
1417. κινήσει ΡγΟ πΠΟΥΕΤΟ φο]εζ. τί 56ο ἵπ οοπιραγαίοπε ρτο κωε αοπϊδίαις αΏδί εαᾶθπι 
πορθρΏοπθ. 

148. ἐπαιγίζων. 

πὸ λήίονν ὑποίϊπαί δε η. φρὶοῖ Ἡ. Ἠαῦθί απῖδίας πιίαπίος. 
ἔαπα πίστει, 

153. οὐροὺς, {09985, Ρες ος πανἰς 1η 1ηατθ ἀεδιοϊέασ: οµ5 ραγραγαπί, οί Εα]στα, 
κἰαθυπηῖπα, ααἴριις, Ἡέ ζπ οἵορο 5ἰατοηί, πανε εγαηί Βα](α», ἕρματα νπῶν, ΔΗΡΟΙΙΧΘΥΕ, 41ιΟ 
ἀε]αδὶ Ῥοβεοί πανίς ἵπ π]ατο. 

τὰς αἴγαςν Ἡ. ϱ. µε γάλα χύµατα, κινῶν. ἐπί τ᾽ ἡμύει. ΠΟΠ νθηΐις, 5εᾷ 
Νάπα ἠμύειν Εδί «λήεσθαι, 6ἳ 

διετάραξε. ᾿Ἐπαϊξας] ᾿ἸἘφορμήσας. 
Νεφελάων.] Νεφελῶν. 147. Κωήσει.] 
Φυσήσει. Ἰέφυρ.] Ὁ ἀπὸ δυσμῶν 

πνέων. ζόφος γὰρ καλεῖται ἤ δύσις. 
Βαθύ.] Μέγα, εὔφορῳν. Λήϊον.] Σιτο- 

φόρον χωρίον. 148. Λάβρος ἐπαιγί- 

ζων.] Σφοδρὸς πνέων, μέγας. "Επί τ᾽ 
ἡμύει ἀσταχύεσσι.] ᾿ΕἘπικατακλίνει τοὺς 
ἀοτάχνας τοῖς στάχυσι». 149. Ὡς 

τῶν.] Οὕτως τούτων. ᾿Αλαλητῷ.] Θο- 

κειµένοις παράθεσις, πρὸς δήλωσιν ἐναρ- 
γεστέραν. Ἐινήθη.] ᾿Εκινήθη, ἐταράχθη. 
145. Πόντου ᾿Ἱκαρίοο.] Το ᾿Ἱκαρίου 
πελάγους. κεκληµένου οὕτως ἀπὸ ᾿Ἱκά- 

ρου τοῦ Δαιδάλου παιδὸς, πεσόντος εἲς 

αὐτὸ, καὶ ἀπολομένου οὕτως. Μετὰ τὴν 
Πασιφάης πρὸς τὸν ταῦρον μίξιν, Δαί- 

δαλος, εὐλαβούμενος τὴν Μίωος ὀργὴν, 

πτερωτὸς, σὺν ᾿Ἱκάρῳ τῷ υἱεῖ ἐκ Κρήτης 
ἐφεέρετο. Καταπεσόντος δὲ τοῦ παιδὸς, 
τὸ ὑποκείμενον πέλαγος, ᾿Ἱκάριον µετω- µρύβῳ. προσληπτέον τὴν, σὺν, ἵν' ᾖ, σὺν 
»οµάσθη' ὃ μέντοι Δαίδαλος, διαπτὰς θορύβῳ. 15ο. ΝῄΊας ἐπεσσεύοντο.] 
εἰς Κάμικον τῆς Σικελίας, καὶ τὸν νυν ᾿Επήρχοντο, ἐπηκολούθου. “Ὑπένερθεν.] 
αὐτοῦ ἐκδεχόμενος, Έμενε παρὰ ταῖς "Ὑποκάτωθε. Κοίη.] Κόνς. 151. Ἱ- 
Κωκάλου θυγατράσι.. ὑφ' ὧν ὁ Μίνως, 

ἥκων ἐπ᾽ ἀναζήτησι τοῦ Δαιδάλου, ᾱ- 
ποθνήσκει, καταχυθέντος αὐτοῦ ζεστοῦ 
ὕδατος. “Ἱστορεῖ Φιλοστέφανοας, καὶ 

Καλλίμαχος ἐν Αἰτίοις. Εδρος.] ὍὉ ἀπὸ 

ἀνατολῆς πγέων ἄνεμος, ὅστις καὶ ᾱ- 

πηλιώτης καλεῖται. Νότος δὲ ὁ ἀπὸ 
µεσημβρίας. 146. "Ώρορε.] Διήγειρε, 

ΥοΙ,. 1. 

στατο.] Ὑψοῦτο, ἠγείρετο. ᾿Αειρομένη.] 

ϊς ὕψος ἐπαιρομένη. ᾿Ἀλλήλασι κέλευ- 

ον.] ᾿Αλλήλοις παρεκελεύοντο. πουτέστιν, 

εἷς ἕνα ἐπεσπούδαζω. 152. "Απτε- 

σθαι.] Δαμβάνεσθαι. ᾿Ηδ' ἑλκέμεν.] 
Καὶ καθέλκευ. Δῖαν.] Θείαν, φοβεράν. 
154. Ἐξεκάθαιρον.] ᾿Ἐξέσκαπτον. Οὐ- 

ρούς.] Ταφροειδῆ ὀρύγματα, δι ὧν αἱ 

κ 
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οἴκαδε ἑρμένων' ὑπὸ ο } Ἴρεον ρματα νηών. 

ἔνθα κεν "Ἀργείοσι ὑπέρμορα νόστος ετύχβη, 

εἰ μ Αθηναίην Ἠρη πρὸς μῦθο ἔ εειπ εν’ 

ΊὪ πόποι, αἰγιόχοιο Διοε τέκος ἀτρυτώνη, 

οὕτω δὴ οἴκόνδε, φίλην ες πατρίδα γαιαν, 

᾽Αργέίοι φεύξονται ε επ᾽ εὐρέα νώτα θαλάσσης: 

καδ δε κεν εὐχωλῆν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιεν 

᾽Αργείην Ἑλενην, Ἶς είνεκα πολλοὶ ᾽Αχγαιών 

εν Ἡροίη ὠπόλωτο, φίλης απο πατρίδος αἴης ) 

αλλ᾽ ζθ, νυν κατα λαον Αχαιών χαλκοχιτώνων' 

σοις ο) αγονσις επέεσσω ερήτυε φώτα έκαστο», 

η 

1όο9 

156. ἔειπεν. 158. Εοκόν δε. 
τό. Εεπέεσσι---φῶτα ΓΕέκαστο». 

163. νι]ς. μετὰ λαὺν----. 

195. Οιοά εκρεοίαῦας αὖ [Ἴ]γερίς εασασἰίπίο, 0, αἱἴογαπα πιοπέίριις ἱπορ]παίο ομδιι 
Ῥεγοιιδεῖς, 1ρ56 5ο Ιπίετροποτοί, εἵ Λοπίνος α τοίας οοπβῖ]ο τοταηετεί, Ίου Ῥοδία 
Μίποαινε: Ιπίετνεπίέα τερεῖί, οἱ α «αποπίς πποπ](πι.----ὑπέρμορα εἰδὶ Γαία]ο εναί τοσα 
αὐ Αολίνὶς οκριρηατἰ. ο ὑπὲρ µοῖραν Ἡ. Ύ. 336. ὑπὲρ µόρον Οὰ. Α. 34. ὑπὲρ αἶσαν 
Ἡ. Ζ. 497.---τ57. ἀτρυτώνη. ΙΠδο]Ιί58 ΕΟΓΠΙΞΘ νΟΧ, 5ὶ ΠΙοᾷΟ 3ἩΏ ὤπρυτος, ἀκοπίαστος, θ5ἳ 
ἀπορπάα. 

158. Τπ δὴ, οὕτω δὴ, νίπι οῬδετναί Τεπιοίτ. π. ἑρμηνεία; 57.--16ο. κὰδ δέ κεν---λί- 
ποιεν, καταλίποιεν δὲ ἂν, (το Γαέαγο, καταλιποῦσι, ΟΙ απεεθἀθτεῖ φεύξονται) Ἑλένην 
(ᾳπατΏ τερείετο νο]εῦαπί) εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ, {απφιαι γεπι ἄε φιια οἰογίαγὶ 
Ῥοδεΐπέ Ῥτίαηιις εἰ Ττο]απϊ: καύχηµα. Ἡ. 6. Ἱία τέ 4 θα, ποβῖς Ἱπν]ή5 αριιὰ 56 5θτναία, 
σ]οτίθητιγ. 

. ἊἎ .” ” 

νΠες καθέλκωται εἰς τὴν θάλασσαν. ἢ καλεῖσθαι. “Ἱστορῖ Ἑὐφορων. Διὸς 
; ζ 

τὰς ἀγτλίας. 154- Οἴκαδ ἱεμένων.] τέκος.] Διὼς τέκνο. ᾿Ατρυτώνη.] ᾿Α- 

Ὁρμωμένων, εἰς οἶκον ἀπιέναι προθυμου" τρυτε, ἀκαταπόνητε. 1560. ᾿Επ᾽ εἰ- 

ρέα.] Ἐπὶ τὰ πλατέα καὶ μεγάλα. 
Νῶτα θαλάσσης.) Ητοι τὴν ἐπιφάνειαν 

τῆς θαλάσσης, ἢ τὰ μεγέθη. ᾿Ιστέον 

δὲ, ὅτι οὐδετέρως τὸ νῶτον καὶ τὰ νῶτα 

λέγει ὁ ποιητὴς πανταχοῦ, καὶ Ἡσί- 

οδος, καὶ οὐκ ἀῤῥενικῶς, 16ο. Καλδέ κεν 

λίποιεν.] Τὸ ἑξῆς, καταλίποιεν δ) ἂν καύ- 

χησιν οἳ Ἕλληνες τοῖς Τρωσὶ τὴν Ἑλένην 
Εὐχωλήν.] Εὐχὴν, καύχησιν. 

161. ᾿Αργείη».] Τὴν ἨΠελοπωνησία». ἡ 

µένων. “Ὑπὸ δ Πρεν.] Ὑφήρον δέ. 
155. Ἔνθα κεν.] Καὶ παρ ὀλίγω τότε 

“Ὑπέρμορα.] Ὑπὲρ τὸ προσῆκον, ὑ- 
Νόστος.] Ἡ εἰς οἷ- 

ε.α ἄν. 
λ λ 3 / περ τὸ εἰμαρμένο». 

: ͵ μεν ανν; 
κον ἀνακομιδή. παρὰ τὸ Ἰδὺ, καὶ γνή- 

σιον τῆς πατρίδος. η δὲ µεταφορὰ ἀπὸ 

τῶν ἐδεσμάτων. ᾿Ετύχθη.] ᾿Εγένετο. 
156. Πρὸς μῖθον ἔειπε.] Προσεῖπε 

λόγο. 1567. Ὢ πόποι.] Φεῦ. παπα(. 
"στι δὲ ἐπίῤῥημα σχετλιαστικὸν, καὶ 

ἐνταῦθα. 

λύπης δηλωτικόν. Αἰγιόχοιο.] ο τὴν γὰρ Λακωνικὴ μέρος ἦν πέμπτου τῆς 
αἰγίδα ἔχοντο. Αἰγὶς δέ ἐστιν ὅπλον Πελοπωνήσου. "Ἡς εἴεκα.] ς ἕνεκα, 

Διὸς ἠφαιστότευκτον. 3Λεὺς, Κρόνου καὶ Ἶς χάρω. 162. ᾽Απόλωτο.] ᾽Απώλοντο, 

'Ῥέας γενόμενος, ἐν Κρήτη ἐπεκλήθη Αἰ- ἠφανίσθησων. Φίλης ἄπο.] Πόῤῥωθεν 
τῆς προσφιλεστώτης πατρῴας αὐτῶν γῆς. 

161. Αλλ᾽ ἴθε.] ᾽Αλλ) ἄπιθι. 

γίοχος, διὰ τὸ αὐτόθι ὑπὸ αἰγὸς - 

φ'ναι. Ἆ, ὥς τινές φασι, διὰ τὸ, αἴγα Μετὰ 

ἀνελόντα, τὴν μὲν δορὰν ἀμφιέσασθαι, 

τοῖς δὲ κέρασιν εἰς τόξου Ἰχρήσασθαι. 
ὅθεν καὶ Αἰγιδόκον τόπον τιὰ ἐν Κρήτη 

λαύν.] ᾿Ἐπὶ τὸν τῶν Ἑλλήνων ὄχλον. 
164. ᾿Αγανοῖς.] Προσηνέσι, πράοις. Ἔ- 
ρήτυε.] ἸΚΚώλυε, κάτεχε. Φῶτα.] ᾿Αν- 
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μηδὲ ἔα νήας ἅλαδ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. ιός 
ὋὪΩς ἔφατ' οὐδ ὠπίθησε θεα γλαυκῶπις ᾿Αθηνη" 

(8η δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀϊζασα. 

καρπαλίµως δ) ἵκανε θοας ἐ επι νηας Αχαιών 

ευρεν ἔπειτ᾽ Ὄδυσηα, Δά μητιν ὠτόλαντον, 

ἑσταστ"" οὐ ε ὄγε ήος εὔσσέλμοιο μελάνης 17ο 

ἄπτετ), επεί μυ ἄχος κραδιην καὶ θυμὸν ἵ ικανεν. 

ὠγχου ὃ ἱσταμένη προσεφη γλαυκῶπις ᾽Αθηνη: 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσευ, 

οὕτω δη οἰκονδε, φίλην ες πατρίδα γαϊαν, 

φεύζεσθ', ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντες; 17ς 

καδ δέ κεν εὐχωλην Πριώμω καὶ Τρωσὶ λίποιτε 
᾿Αργείην Ἑλένην, ἧς εὔεκα Τολλοὶ Άχαιων 
εν Τροίῃ ὠπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης ς 

ἀλλ᾽ ἴδι νῦ νυν κατα λαον Ἄχαιων, μηδέ. τ ἐρώει, 

σοῖς ο ἀγανοῖς ἐπέεσσιω ἐρητυε φώτα έκαστον, 18ο 

μηδὲ ἔ ἔα νήας ὅλαδ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. 

16ς. ἀμφιελίσσας εἲ ]ε5. μηδέ τ’ έα. 174. Εοῖκον. 
170. νιυ]ς. μετὰ λαὺν----. 18ο. Ρεπέεσσι-- φῶτα Γέκαστον. 
181. ἀμφιξελίσσας εἴ ες. μηδέ τ᾿ ἔα. 

169. Βαρίεητῖα []γεςῖς οεπίεαν ἵπ Ἆοο, ποσά, οθίοτῖς «αροηίίθις, υοπίε ἱροί ἴπ 
ηθηίθπι, οίπα Ίποτα τθιη εχδθη], ΑΠΙΘΟΙΙΒΙΩ Πανθς ΙΠ πιατο εἀιοί θ95οπί. Ἠττο- 
Ῥαπς Οἰατ]ς. ει Έτπ. ααῶπαπα Γαθτῖτ Ῥταῖοαία Ίεία Ὀ]γνεῖς φαρίεησα. Ταπίππι αὔεταί, 
πε Ἠ]ς πανοπι αἴΠησετεί, οὐδ ὅγε ἥπτετο νηὸς, θὲ παονοτοῖ, αἲ Ῥροΐα5, αιίᾳ Εαοϊεπάυτι 
εδεοῖ, αριά 5ε ἀολρετατεῖ. 

175. Τία τοδΙρεᾶς ἵπ ραίσίαπα, Ργορεῖρίζες, νηυσὶν ἐμεπεσόντες, ἵπ πᾶνες Ἱτταθηίος: Ιία- 
ταίας οσα Ἰοηπεπάϊ ΑΔ. 821. 1. 238.---1Τ6. 7. νῖὰς πιοάο αἆ τόο. 

179. μηδέ στ’ ἐρώει. μὴ ὑποχώρει ἨΘΥΟΝ. μή τις ἰρωείσω πολέμου. Ρ. 411. 

ὃρα. 165. Μηδὲ ἔα.] Μὴ δὲ συγχώ- µοι.] ἘἙὐκαθέδου. σέλµατα γὰρ, αἱ 
ρε. Άλα δ ἐλκέμεν.] Εἰς τὴν θάλασ- τῶν ἐρεσσότων καθέδραι. Ι71. “Α- 
σαν καθέλκει. ᾿Αμϕιελίσσας.] ᾿Άμϕο- πτετο.] Ὥπτετο. Ἐπεί µιν.] Ἐπειδὴ 
τέρωθεν ταῖς κώπαις ἐλαννομένας. ἢ εἲς αὐτόν. "Άχος.] Λύπη. ἽἼκανε.] Κατέ- 

ἑκάτερα τὰ πλευρὰ στρεφοµένας. 166. λαβε 72. ᾽Αγχῶ.] ᾿Εγγὺς, πλη- 
Οὐδ' ἀπίθησε.] Οὐδὲ παρήκουσε. Γλαν- σίο. “Ἱσταμένη.] Στᾶσα. 173. Δι- 
κῶπις.] Γλαυκόφθαλμος, καλ], φοβερά. ογενέ.] ᾿Απὸ Διὸς ἔχων τὸ γένος. εὖ- 
ἢ καταπληκτικὴ τὴν πρόσοψι. 167. γεέστατε Λαερτιάδη.] Λαέρτου παῖ 
᾿Αϊξασα.] Ὀρμήσασα. Καμήνων.] Α- ᾿Οδυσσεῦ. Πολυμήχανε.] Πολύθωλε, 
κρωτηρίων. 160. Ἑδρεν] Κατέλαβε. συνεέ. 17ς. Ἐν νῄεσσι.] Ἐν ταῖς 
Δή μῆτιν ἀτάλαντο.] Τῷ Δι τὴν εὐ- ναυσί. Πολυκλήϊσι.] Πολυκαθέδροις. 

βαυλίαν Ἴσο. Ἔπειτα.] Μεταταῖτα. Πεσόντες.] ᾿Εμπεσόντες,, εἰσελθόντες. 

17Ο. Ἑσταότα.] 'Ἑστῶτα. Εὔσέλ- 179. Μηδέ τ ἐρώει.] ΜΗ δὲ συγχώρεε, 
Ν 2 
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ὋὪς φάθ᾽ ὁ δε ἔννεηκε θεως ὅπα φωνησώση»" 

(η δε θέειν, ὠπὸ δὲ γχλαίναν βόλε' τὴν δ᾽ εκόµισσε 

κάρυξ Εὐρυβότης Ἰθωκήσιος, ὅ ος οἱ ὀπήθει, 

αὐτὸς δ' Ἄτρειδεω ᾽ Αγαμέμνωος ὀντίος έλθων, 186 

θεξωτό οἱ μπακ πωτρωῖον ἄφθιτον οιει) 

σὺν τῶ ἔθη κατα νῆοις Ἄχριων χοαλκοχιτώνων. 

της μεν βασιλήηα καὶ ἔξολον ὤνδρα καχείην 

τὸν ὃ ώγανοις ἐσεεσσω ἐρητύσασκε παραστώς' 

Δαιμον . οὗ σε ἔοικε, κακὸν ὣς, δειδισσεσθοιι" 19ο 

αλλ αὐτός τε κάβησο παλ ἄλλουε Ἵδρυε λαούς. 

οὐ γώρ πω σόφα οἱσθ, ὅἷος νόος ᾿Ατρείωνος. 

19... ὃς [οι. 1δ6. δέξωτό Εοι. 180. Εεπέεσσι. 

1099. οὔ σε Γέ[οικε. 103. σάφα Γοῖσθ'. να]ς. ᾿Ατρείδαο. 

182---2ού. Ῥγιρο]ανα Ίο []γδεῖς ορεγα ἵπ τοππάσπάο Αοπγογαπι αλ] αν ήθλάαπα 
παρθίιι ἀθεοτ]ρίέαν.  Βεπε Ίαπι τα. Ἠακία(μίο. Ἰαπάαύαν Ἠ]]λιά Βορ]ιος]. ΑΙ. 16. ὦ φθέγμ᾿ 
᾽Αβήνης, Χο. 

186. Βοθρίγαπι Αραπιεπιποπῖς αἀδρθοίι 810 ἀοσπῖέ, Αραπιθηιποπϊς Ίδια ὮἼγκεοπι 
Ρορι]απα ἱέθγιπ αἆ οοποίοπεπα ο0βενθ. 81ο οἱ Βοπο]ά. Το ἄφθιτον αἰεὶ Υ. 5αΡτα 46. 

188-197. Ὠιοίογος ονάἵπαπα ἼἼγαδες ἀοσοί, σοηδίΠππα Αραππεπιποπίς ποπάπα 
φαΐΐς ἀῑκετία θί ΡεΓβρίοιιθ 6996 θχΧΡΟΦΙΕΙΙΠΙ.--- 109. δειδίσσεσθαι, Ἰαΐῖιις ἀῑοσαπα αοοἰρίατη, 
ἑαγθα!, ἑαγραἶς απ]πι]ς 4ἰδοθδδαπι Ῥαπαχθ,  Ναπα πιθιοπά1 πιι]]ας Ίουι5 οδύ. δαιμόνιε 
τοοίθ: ο ροπο, εχροπ/σαγ. 

1032. οὐ γάρ πω. Παπ ἃά νετὺα αἲὖ ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠΟ Γασία ποπᾶυπα αἳ αἨῖ5 φπίοηαπι 
οναῦ γοροδίθια, Πο πηίπιι5 τος αἱ πι βναρία Βιογας ἀθάποία. Νο δαῖς Μη] ο 
αἆθο ἆ9 τερῖς φεπίθηί]α θὲ ΑΠΙΠΙΟ Ροΐεταῖ οοηδίατος Ρροδίπ]ας Ἱίπηιε Ἴγασες, τι Ἱέεγαπι 

ἠσύχαζε, µένε. 193. Ἑυνέηκε.] Συν- τὸ δὲ ἄφθιτον ἐπὶ ἀψύχων. 187. Σὺν 
.. / / 

Ἠκεν, Ἠκουσε. Όπα.] Φωνήν. Όωνη- τῷ.] Σὺν τούτῳ, τῷ σκήπτρῳ δηλονότι. 
.ω Ν 

σάσης.] Ἐὐπούσης. 183. Βῆ δὲ θέεν.] τδ8. "Εξοχον.] Ἐξέχοντα, βασιλέα. 
μη : . Ὥρμησε δὲ τρέχει. ᾿Απὺ δὲ χλαῖναω.] Κιχείη.] Καταλάβοι. 180. ᾿Αγαναῖς.] 

η κα 
Απεδύσατο δὲ τὴν χλανίδα, διὰ τὸ μὴ Ἱροσηνέσι, πρῴλις. ᾿Ερητύσασκε.] Κατ- 

ἐμποδίζεσθαι αὐτὸν σπεύδοντα ὑπὸ τοῦ κεἴχεν, ἐκώλυε. 109. Δαιμόν).] Λύτη 
πλήθους τᾶν ἱματίων. ᾿ἘἙκόμισσεν.] Ἔ- ἡ λέξις τῶν µέσων ἐστί. Δηλοῖ δὲ ἂμ- 

/ Ωω / . / Φν 6 / « ο ΜΕ / ήν 
κόµισεν, ἐβάστασεν. Ιστέον δε, Ότι Φοτερα. Ὅτε μεν ἐπὶ ἐπαίνῳ λεγοιενη 
ια κό ϱ) Γ / .. σ ο / / ἊἈ Ε Ν 
ἕτερος οὗτός ἐστιν Ἑὐρυβάτης, καὶ ἕτερος οἵον, θεῖε, µακάριε, µέγιστε, Ἰ, ἄγαθὲ, 
ὁ Α. / ο) μμ ὃ .. μάνα) αἱ. πο κά αεη ασῳ .’ ὁ ᾿Αγαμέμνωος, οὗ ἐμνήσθη ἐν τῇ α. καὶ ἄριστε. ὁτὲ ὃ ἐπὶ ψόγω' οἵον, ᾱ- 
«/ ΔΝ . / σ. αν / Ν / Ἂ / Δ ο] 

ἕκαστος γὰρ τῶν βασιλέων εἶχεν ἰδίους Φφρον, καὶ µάταιε, ἢ χείριστε, καὶ φαῖ- 
κήρυκας. 184. ᾿Οπήδει.] "Ἠκολούθει. ει Ὅτε μὲν οὖν φησι θεῷ προσφερῃ, 
18ς. Αὐτὸς δ' ᾿Ατρείδεω ᾿Αγαμέμνωαις ἥσσονα λέγει Ἰ κατὰ θεύν᾽ ὅτε δὲ ἂν- 

ἀντίος ἐλθών.] Ὁ ᾿Οδυσσεύ, φῆσι, θρώπῳ, ὑπερέχοντα ἄνθρωπο. ὡς δη- 
Ν . ᾽ / Ν .. ϱ/ ΔΝ -- ε / Ν παρὰ τοῦ ᾿Αγαμέμνωος λαμβάνε τὸ λοῦσθαι, ἥττονα μὲν θεοῦ, ὑπερέχωτα δε 

- -ω Ν ο ο) 3 ) 

σκῆπτρω. οὐχ. ἁπλῶς δὲ τοῦτο παεῖ, ἀνθρώπο. Οὔ σε ἔοικεν.] Οὔ σε πρέ- 

ἀλλ ἵνα δοκῃ, σὺν τῇ τοῦ βασιλέως πει, ὦ βέλτιστε. Ἰκακὸν ὥς.] Ὡς κακὸν 

γνώµη Κκρατεῖν αὐτούς. ᾿Αντίος.] Ἐξ- καὶ ἄνανδρν. Δειδίσσεσθαι.] Εὐλαβεῖ- 
/ . ο 

εναντία.. 186. "ϕθιτον.] Ποιητικῶς σθαι, φαβεῖσθαι. 191. Αὐτός] Σύ. 
-- ἂν 3 - τοῦτο πέπλασται. τὸ μὲν ἀθάνατω ἸΚάθησο.] Κάθου. "δρυε.] Καθέζεσθαι 

ἐπὶ ἐμψύχων οἱ φιλόσοφοι τάσσουσι κέλευε. 19032. Σόφα.] Σαφῶς, ἄκρι- 
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ο τν α ΄ ππν. . 
νυν µεν πειραται, τάχα δ ἔψεται υιας Αχαιών. 

εν βουλῆ δ) οὐ πάντες ἀκούσαμεν οἷον ἔειπε. 

μή τι Χολωσάμενος ἄξη κακὸν υἷας Αχαιών. τος 

θυμὸς δὲ μέγας εστὶ Διοτρεφεος βωσιληος, 
τιμη δ) ἐκ Διός εστι, φιλεί δέ ἐ µητιτα Ζεύς. 

Ὃν ὃὁ αὖ ὗ δήμου τ ὤνδρα ἴδοι, (βούωντό τ εφεύροε, 

τον σκήπτρῳ ἐλάσασκεν, ὁμοκλήσασκε τε μύθῳ' 

Δαιμοί 5 ἀτρέμας σο, καὶ ἄλλων μῦθον ἃ ἄκουε, 209 

οἱ σέο φέρτεροί εἰσι σὺ ὃ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις, 

οὔτε ποτ᾽ εν πολέμῳ εναρίθµιος, οὔτ ενὶ [βουλή. 

οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσοµεν ενθωώσδ. Αχαιοί. 

οὐκ ὠγαθον πολυκοιρωνίη' εἰς κοίρωνος ἔστω, 

194. ἔζειπε. 196. θυμὸς δὲ, πΟΙ δή. 1097. δέ Εε. 
198. ἄνδρα Είδι. ἈΒειῖ]. βοόξωντά. 

οοηνἰάαπέ δὲ π]θιῖις ἀῑεοπάα απδοη]έθηξ,---103. τάχα ὃ Ίψεται, (ιοᾷ 195. θδὲ ῥέζειν 
Σακόν. Ἐλνο ἵπτειν, ἰάπτειν, βλάπτειν, Ίππα Βίπαρο ἀοοιῖε, Πὺυ. ΤΙ. ρ. 56ο. Β. νῖάε αρ. 
αἲ Α, 1.---Ι94. οὔ πάντες ἀκούσαμεν, ΡΓΟ ἠκούσατε. Αγργρατεί, οοΠΣΙΙΟ ΟΠΗ ΠΟΠ. ΟΠ1Π65 
γθρος Ππίθγβι]ςςθ, φο]]οθί γέροντας αηίιπα ν5. 54. ΟΠ Ιίαφιθ ν5. 198. βασιληα καὶ 
Έξοχον ἄνδρα πηθιποτανοτίς, οΟρίατατη ἆοθ5 ΟΠΙΠΙΠΟ ἀθδίρπαςκο ν]άενί ἀεῦεῖ.---105. μή 
σι χ. ΔΙΡΡΙΘ δείδια μή τι απῖ 5Ιπ]]ο πι]. ὅρα. Φύλασσε.---1096. 7. Ἐδί απίεπι, Ιπῃυῖξ, 
“ΑπαπιεπΙπΟν. ἱτασαπάί απἰπαϊς φο]θί αὐπιοάππα οχακρετατί ετρα τεβγαμαμίες: φπαπάο- 
ιά θα Φαπαπππὴ Ἱππρεγίατη παρεις απο Τα οχει]ῖε ΓἼγεκος: «ῦουΐ αιαρὶαἰς γεα εί 
εγεαξιδ (6. ν5. 295. 296. Ρ, 151. ἐν δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῶδος ὀπηδετ) οἱ ιιῦ οἶιι ενὲ ἐιεῖα 
τοχ. Άαπι απιαξ τεφες σιφίίον, 9ο]. φπαίθηι15 605 Ροΐρπίος Γοοῖί εἰ ορι]θηίος, τί ἴπδ. 
668. τιµή εσι ἀἰπηῖτας, Ἡ. ]. Ἱππροτίαπα ΣΙπΩη τη. 

108---αο6. («τανῖας ἵποτοραί [Ἴγεκον ϱτερασίο5 ταϊ]ίος, 6ο5ᾳ1θ. ᾖαῦθί φιθσοθτο οί 
εερεοίαγε Πακ Ἱπρεταίογί, αιοά ποπ πα αεθθρεταπ{. 

χοι. 2. Ἠπος οι: νΙάεπίας, οοπζππεΠο»θ ἀῑοία, εο εροοϊαπί, αποά ἵπ ράσπα απ]. 
Τη ΤΘΥΊΙΤΗ 4 προµάχου: τεβιυαῖς αἆ οοηδίΜαπα απέοπι ρηποῖρος 5ο αἀπητ(οραπίας. 
---303. 110 ΟΠΙΠΕΝ ἱπρεγαδεῖς: οχρευϊαπάαπα ἰρῖσιτ οσί, αἱ αὖ Ἱπιρεγαίογο 5ΙΨΠΙΙΤΗ 
«Ἱδοθασιις ραταπό1 Ῥτοροπαίατ. Ασοζάτα απἱάθτη οσί 4θ τος νεγητη 5 γασῖς οοπιτηιιΠ]- 
Ῥιις πά1] αἀμιιο οί 5οἴξαπα ο ἀθογθίατῃ.----2Ο4. ποπ οοηδα]έαπα οδί, αξ 5ο φπἴσᾳας 1Π- 
ποπῖο οὐζεπαρεγεί, απίθηπατη Πάβδτη ἷὲ αἲὖ Ἱππρογατοτε, ο]ά δὲ ασεπάωπα.. Δά Ἠππο 

βῶς. Οἴος.] Ὁποῖος. Νόας.] Νοῦς, διά- "Ὁμοκλήσασκε.] Καὶ ἠπείλησε µεθ' ἕ- 
νοια. ἸΑντὶ τοῦ, ἔτι οὐκ «ἄδαμεν τί Άρεως. 300. Δαιμών).] ᾿Ενταῦθα ἐφ᾽ 

βούλεται, περ «φυγῆς ἡμῖν λέγων. ἕβρει, ἀντὶ τοῦ κακόδαιµον, φαυλότατε. 
103. Τάχα ὃ’.] Ταχέως δὲ. Ἵψεται.] ᾿Ατρέμας ἦσο.] Μεθ ἡσυχίας καθέζου. 

Ἑλάψει. 194. ᾿Ακούσαμεν.] ᾿Ηκού- 291. Οἳ σέο.] Οἵτιές σου. Φέρτερι.] 
σαµε. 1095. “Ῥέξη.] Ποήσῃ, πράξη. ἈἘρείσσονε. ᾿Απτύλεμος.] Άπειρος πολέ- 

196. Θυμός.] Νῦν ὀργή. Διοτρεφέων.] µου, ἄθλως. "Αναλκις.] ᾿Ασθενὴς, ἀλύ- 
Τῶν σὺν Δις τῇ γνώµη τεθραµµένων. νατος. 3202. Ἐναρίθμιος] Οὗ κατα- 
197. Φιλεῖ δέ ἑ µητιέτα Ζεύς.] Φιλε µριθµούµενας. Βουλῃ.] Τουτέστω, ἐκκλη- 

δὲ αὐτὸν ὁ βουλευτικώτατος Ζεύς. 108. σίᾳ. 303. Οὐ μέν πως. Οὐ μὴ», 
Ὃν δ’ αὖ.] Ὅντινα δὲ πάλιν. Δήμον.] οὐδαμῶς πως. Οὐκ ἀγαθόν.] ᾿Αντὶ τοῦ, 
Δημοτικὸν, τοῦ πλήθους. Βούωντα.] Βο- οὐ καλόν. 3204. Πολυκοιρανίη.] Πολυ- 
ὤντα, κράζοντα. ᾿Εφεύρο.] Καταλά- αρχία. Ἀοίρανος] Βασιλεὺς, ἡγεμών. 
ο 190. ᾿Ελάσασκε.] "Ἔπληττε. «οὕτω γοῦν, ὅτι ἤ Περσῶν ἀρχὴ διὰ τῆς 
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εἰς βασιλευ», ὥ δωκε Κρόνου παῖς ὠγκυλομήτεω 

2Οὔ0---- 213. 1118. 1Π. 

205 

Ἀσκηπτρόν τ΄ .. θεµιστας, τα σφίσῳ ἐμββασιλεύη.Ἔ 

Ὢς γε κοίρανεων διεπε στρατόν᾿ οἱ ἀγορήνδε 
αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν πο καὶ κλισιόων 

ἠχῆν ὡς ὅτε κύμα πολυφλοίσ[βοιο θαλάσσης 

παλ μεγόλῳ (Βρέµετα!, σµαραγέι δέ τε πόντος. 

Ἓοντο» ἐρήτυθεν δὲ καθ έδρα». 
«5 ο 

Ἕλλλοι ο... 

31ο 

Θερσίτης δ ἔτι μεῦνος ὠμετροεπής εκολώα, 

205. νιι]ϱ. ᾧ ἔδωκε. 290. ΓηχΠ. 
211. Ἠ99ε ἀεὈιιῖέ ἔζοντό τ᾽ ἐρήτυθέν τε. 

. / 
213. ἀμετροξεπής. 

{6τθ πποᾶνπα οἱ Ἠδο οοης πετ, κεπίρη ία εἷο φαΐ] 51ρῖ οοηδίαηῖ.---296. βέµιστα»,. Ρις 
Ῥοΐθείαίε τορία, Ἱππρεπίο. ν. αᾱ Α, 138. σφίσι ΠΟΠ Ἠαβθι, 41ο τείογα5. 

9οή---277. Τίθεται εχετοῖέις ἵπ οοποίοπεπι οορῖέισ» 5εἀεπί ορίοτῖ, φοἷας Έπευδίέες 
Έσυας Γαοἷςς αἲ [Ἴγακα οοεχοθίι. δίεπε στρατόν. διέπασσε. διώκει 8ο. Ὀτ. οορία5 4ἱδ- 
ουσγεηίες τοσεβαῖ τί αιΠείο ασοτοπί. κοιρανέων, βασιλικὰ διαπραττόµινος ἓ ἔργα. 

ΤΗΤῃ Δ, 250. 

Φ]ο 1:6- 

212. Ῥτοδῖί ππο ΤΠθγβίίος: ἆο 41ο οἱ 4θ ἴοίο ερίοά1ο παπ]ία ἀἰδριίαία ευπί, Ύ 
ἵπ ἸΝοία Ἰοσπι πο”. Ἠαβθηί. Ῥτομαμί]θ θδί, ππ]ίο ὥστε (95ο, 5ο α- ἀἰκοθδσι τοΥο- 
σας πηπ]ίος Αραπιειηποπϊ οοηγ]οία Γοοΐσνο: τος α Ροεία απ παπα αΠηπεπα τενοσαίας, 

ν ιν. 
μοναρχίας μεγάλη ἐστί. καὶ οἱ ᾿Αθη- 
ος / ον ον 

ναΐοι δὲ, ὁπότε πλείονας παρεῖχον τῷ 
ς / 

στρατεύµατι ἠγεμόνας, ὥς ἐν Αἰγὸς πο- 
αν τνῃ 
ὁπότε δὲ δι 

ιο ον δὸ δη αρ ) 
ἑνὸς ἐποιοῦντο τοὺς ἀγῶνας, ἐνίκων, ὥσπερ 

3 ο δις 
ταμοῖς τοὺς ἐννέα, ἠττῶντο" 

.” ” ῥ. .ω .. 

ἐν τῇ Ινίδῳ, ὁ ἸΚόνων γικῶν τὸ τῶν 
/ /, 

Πελοποννησίων στρατόπεδο. "Όπου γε 

καὶ τὰ σώματα ἡμῶν, εἰ ἦσαν ἐξ ἑ- 
Ν / ωπά αλ ”. ”/ νὸς στοιχείου, οὐδέ ποτε ἂν ἠλγουν. οὔτε 

. 5 ε ι) κά ». ΄ Ὀ ”/ ε/ 

γὰρ ἢν ὑφ οὗ ἀλγήσειαν εν Όντα, ὣς 
φησιν ὁ θεῖος “Ἱπποκράτης. καὶ ἐν ἑτέρῳ 
μις ος ο πα ση 

δὲ πάλιν ὁ αὐτὸς ἄνῆρ, πᾶν τὸ πολὺ τῇ 
ον Α 

φύσει πολέμιον. τὰ γὰρ πολλὰ ἀλλή- 
«/ /. 

λοις ἀνθιστάμενα, ὥσπερ πύλεμον ἐπι- 

φέρει, ἀφ οὗ φθορά. 39095. ᾿Αγκυλο- 
; ; - 

µήτεω.] ᾽Αγκυλομήτης ὁ Ἰρόνος ἐκλήθη. 
” 3 7’ ΔΝ Ν / ἤτοι ἀγκύλα καὶ σκολιὰ βουλενσάμενες 

- ν ο τρ , 
κατὰ τοῦ πατρὸς, καὶ τῶν παίδων, ὣς 

φησι 
ος να) αλ /, 

δοῖα τῇ ἅρπη ἀπέτεμε, τοὺς δὲ κατέπιεν. 
Ἂ " ο 
Ἰ, ὁ τὰ ἀγκύλα καὶ δυσχερῃῃ πράγµατα 
.. ΄ » / Ἀ 

τῇ µήτι περιλαμβάνων, Κορόνους τὶς ὢν 
ο ση μας ντε ” 

καὶ τέλειος γοῦς, ὡς φησι καὶ η Δημό. 
» ͵ ο ως ανα ος , 
Αηγκυλομήτης, ὁ ἐν τοῖς σκολιοῖς πρά- 

, 
γµασι εὐμήχανος. 
ς ο μίό με αοιν 8 
λον παρὰ τῷ Ποιητῃ τρία. τὸ σκολιὸν 
κατὰ βούλεισιν' ὡς ὅταν λέγῃ ἀγκυλο- ς έγῃ ἂγκυλο 

«Ἡ1./ ο) ον ν ας 
Ἡσίοδος. τοῦ μεν γὰρ τὰ αἰ- 

Δηλά δὲ τὸ ἁγκύ- 

ςροέ οι ν 
καὶ τὸ περιφερες 

ε Ν 3 /. ΄ 
ὡς το, ἀγκύλα κύκλα. 

µήτην τὸν Κρόον. 

κατὰ σχημα' 
Ν Α. τ8 ρε ν 3 /. 4 

καὶ το ἰσχυρον ὡς τὸ, ἀγκύλον ἅρμα. 

207. Ὡς ὄγε.] Οὕτως μὲν δῇ οὗτος. 

Κοιρανέων.] Διατάσσων, διερχόμενος, 
καὶ τὸ τοῦ κοιράνου ἔργον ἐπιτελῶν. 

Δίεπε.] Διέτασσε, διῴκε. 208. Ἔ- 
πεσσεύοντο.] ρχοντο, ἐπηκολούθουν. 
᾽Αλαλητῷ.] Σὺν θορύβῳ. Νεῶν ἄπο.] 
Απὸ τῶν πλοίων. 20990. ᾿Ηχῃ.] Μετὰ 

κραυγῆς. Ὡς ὅτε 
Τοῦπο πρὸς τὴν κίησω. τὸν δὲ βρόµον, 

2109. Βρέμεται.] 

᾿Ἠχεῖ, Σμαραγεῖ.] 

213. Θερσίτης δέ τι μοῦνος.] Ὁ δὲ 

Θερσίτης µόνας. Οὐνεῖ, ἀμελήσαντι τῆς 
Αρτέμιδας, θυσιῶν ἕνεκα ἢ θεὺς ὄργι- 

σθεῖσα, ἔπεμψε τῇ πόλει σῦν ἄηγριω. 

ἐφ᾽ ὃν ἦλθε στρατιὰ τῶν ἀρίστων τῆς 

Ἑλλάδος, ἐπειδὴ ἐλυμαίνετο τὴν χώραν, 

ὥς φησιν αὐτὸς ὁ Ποιητὴς ἐν τῇ {. Μεθ' 

ὧν ἦν καὶ ὁ Θερσόίτη. ὋὉς δειλωθεὶς 

κατέλειψε τὴν παραφυλακὴν ἐφ᾽ ἧς ἦν, 

καὶ ἀπῆλθεν ἐπί τινα τόπον ὑψηλὸν, τὴν 

σωτηρίαν θηρώμενος. ᾿Ονειδιζόμενος δὲ 
ὑπὸ Μελεάγρω, ἐδιώκετο. καὶ κατὰ 

2/ ν - ] 
ηχου και κυκκα. 

πρὸς τὴν ἀπήχησυ. 
᾿Ηχεῖ. κτυπεῖ. 

ο. Ν ο ο η τ 
κρηµ»ων πεσω», τοιούτος εγεγετο, οΟἱ0ν 
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«/ «. 34 δι / ’ / ’ 

ος β επεα Φρεσιν ήση ἄκοσμα τε πολλα τε δη, 

µαψ;, ἀταρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζεμεναι βασιλεῦση, 
ἀλλ’, ὃ τι οἱ εἴσαιτο γελοίῖον ᾿Αργείοιση 
” ” αν ος ο κ 14 σα 

έμµεναι. αισχιστος δε ἄγηρ υπο Ίλιον ἠλθε' 

φολκὸς ἔήν, χωλὸς ὃ έτερο πόδω τὼ δέ οἱ ώμω 
κυρτὼ, ἐπὶ στήθος συνοχωκότε' αὐταρ ὕπερθε 

Ν ”/ κ. Ν 5 ΄ ’ 

φοξος εην κεφαλήν, ψεδν δ Επενήνοθε λόχνη. 

ἔχθιστος ὃ ᾿Αχιληϊ µάλιστ ἦν, ἠδ Οδυσηϊ' 239 

213. ὃς Εέπεα φρεσὶ Εῇσι----Εήδη. 

216. ὑπὸ Είλιο. 217. τὼ δέ [οι. 
215. ὅ τι [οι ξείσαιτο. 

Ποπηΐπθπα οοπ{οΠ{Ιοδπά, ππα]οάϊσαπα, Ῥεϊποῖρίθιας 1η [οδάπην---21 1. 
Παηροπάἱ οηίεη(ίαςς απέ: ἔκολώα μάνψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ Σόσμον, (ὡς) ἐρζέμεναι βασιλεῦσιν" 
Ἱία ὃς ῥ' ἔπεα---δη ΡΕΙΙ]Ο ππο]εσᾶι5 Ππίθγροδίία φαπές απί ὃς ῥ' ἔπεα--- ἤλη---ἐριζέμεναι 
βασιλεῦσι μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσµο. Τα ἤδη ἔπεα θτῖὲ εἶπεν, ιιξ εἰπων ἠπίστατο ἀϊοὶ 
Ῥοΐθεί.---οὐ κατὰ κόσμον. ἀῑοῖῖ αΠηιῖς ἀκόσμως, 9ΊΠθ ΑπΙπηϊ ]άϊοῖο Βππιο, ἴ8ππθγθ, α4εο- 
αἩθ θίαπα ΙΠάΘΟΟΓΘ. οὐ κατὰ πὸ ποέπον. αέ Ἀολο]. Ὀν. Ἀἁ.----ἐρίζειν παπιο θδὲ Ῥγο ὀνειδί- 
ζευι---216. ἀιοὰ Ποξίτο ΦΕΓΙΠΟΠΟ αἴσχιστος ἣν πάντων, οὗ ἦλθον ὑπὸ Ἴλιον" ηιιοᾷ αἰῑας εἰς 
Ἴλιον.----Σ17. φολκὸς, διεστραμµένος τὰς ὄψεις, διάστροφος.---218. ἨἈαπηθτῖ ϱ1θ)ῖ οἱ ἵπ Ῥθοίις 
Ῥτοπηϊηθηίθς, συνοχωκότε, πονα ΕΟΓΠΙ8 συνοχόω, 1461 Οιιοὰ συνέχω, συωπεπτωκόπε. συνη- 
γκεένω. Ἱα τις οΏ5Ηρο οσδοί οαρί(θ.-.-219. εταῖ οπρίζο ἵπ αοπζατα εχειπίο, σαρ]]]]ς τατῖς, 

Ῥπης Ῥ]αγος πιοᾶί 
ὡ 
ῥ 

ἐσενήνοθε. ἐπήνθει. ἔπῃην. λάχνη λεπσὴ ἐπεπόλαζεν. 

Ὅμηρος αὐτὸν παρίστησιν. “Ἱστορεῖ 

Ἐὐφορίων. Οἰνεὺς, καὶ "Άγριος, ἀδελφαὶ, 

ὡς λέγει ὁ Ποιητῆς ἐν τῇ Ῥν λλλλία 

μὲν Οἰνεὺς ἦν πατὴρ Μελεάγρου, ὁ δὲ 
"Άγριος Θερσίτου. Μήτηρ δὲ Θερσίτου 
Δία. ᾿ἘΕζήτηται δὲ, διὰ ποίαν αἰτίαν ὃ 
Θερσίτης ἐστράτευσεν εἰς Τροία», τοιοῖ- 

τος ὤν. Ῥητέον οὖν, ὅτι, ἤτοι στασιώ- 
δης ὢν, οὐκ ἀπελείφθη ἐπὶ τῆς πατρίδος. 

ἢ ὅτι κατ ἐπεισόδιο παρῆκται πρὸς τὸ 

ἐκ σκωποῦ πρὸς ἱλαρότητα τὰς ψυχὰς 

ἀνακαλέσασθαι τῶν Ἑλλήνων. ὥσπερ 
εἴληπται καὶ φαιστος γέλωτος χάριν 

παρὰ τοῖς θεοῖς ἐν τῇ α. Δαμβάνεται 

δὲ πᾶν ἐπεισόδιο τῷ Ποιητῃ, ἢ πιθαγό- 

τητος ἕνεκεν, ἢ χρείας, ὥσπερ τοῦτο νῦν, 

ἢ κόσμου καὶ ὑψώσεος χάριν. ᾿Αμετροε- 
πής.] "Άμετρος ἐν τῷ λέγειν, φλύαρος. 
Ἐκολφα.] ᾿Ἐθορύβε. 313. Ὅς.] Ὅ- 
στι. "Πισι.] Ταῖς ἰδίαις, ταῖς ἑαυτοῦ. 

"Ηϊδη.] Εἴδει, ἠπίστατο. 214. Μάψ.] 
Μάτην. Οὐ κατὰ κόσμο.] Οὐ κατὰ 
τὸ πρέπον, ἀτάκτως. τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ δι- 
καΐως ἐφιλωείκει τοῖς βασιλεῖῦσι». 315. 
Αλλ’ ὅ, τι οἱ εἴσαιτο γελοίῖον ᾿Αργείοι- 
σιν Ἔμμεναι.] ᾽Αλλ’ ὅπερ ἂν ἐνόμιζεν ὁ 

Θερσίτης ἀναγκαῖον εἶναι, τοῦτο γέλωτος 

πολλοὺ ἄξιο ἐφαίνιετο τοῖς Ἕλλησιν. 

216. Αἴσχιστος.] Αἰσχρότατο. Ὑπὸ 
"λιον.] Εἰς τὴν Ἴλιο. 2017. Φολκός.] 
Τὰς ὄψεις διάστροφος, στραβός. Ἔην.] 

ν, ὑπῆρχε. Χωλὸς δ' ἕτερν πόδα.] 
Χωλὸς δὲ ἦν τῷ ἑνὶ τοῦ ποδῶν. Τωὼ δέ οἳ 

ὤμω.] Οἱ δὲ ὤμοι αὐτοῦ. 218. Κυρ- 
τώ.] ἸΚυρτοί. δυϊκῶ.  Συνοχωκότε.] 
Συμπεπτωκότες, συνηγµένοι. Αὐτὰρ ἕ- 
περθεν.] Ὑπεράνωθεν δέ. 219. Φοξός.] 
᾿Οξυκέφαλος. Ψεδνή.] ᾿Αραιὰ, µαδαρά. 
Ἐπενήνοθεν.] ᾿Ἐπήνθει, ἐπέκειτο. Λά- 
χνη.] Τρέχωσις. ᾿Ἱστέον δὲ, ὅτι ὁ ᾿Α- 
Χιλλεὺς αὐτὸν ἀναιρεῖ, ὡς Ἱστορεῖ Κάῑν- 

τος ὃ ποιητής ἐν τοῖς μεθ "Ὅμηρον. 

Φησὶ γὰρ, ὅτι, ἐν τῇ ᾽Αμαζωομαχίᾳ 
ἀνελὼν ᾽Αχιλλεὺς Πενβεσίλειαν τὴν τῶν 
᾽Αμαζόνων βασιλεία», εἶτα ἰδὼν τὸ σῶμα 
αὐτῆς εὐπρεπὲς πάνυ, εἰς ἔρωτα ἦλθε τῆς 
προειρηµένης, βαρέως τε ἔφερεν ἐπὶ τῷ 
θανώτῳ αὐτῆς. “Ορῶν δὲ δυσφοροῦντα 

αὐτὸν Θερσίτης, συνήθως ἐλοιδόρει. ἐφ᾽ 
ᾧ ὀργισθεὶς ὁ Ἴρως, γρόνθῳ παίσας αὐτὸν 
ἀναιρεῖ, παραυτίκα τῶν ὀδόντων αὐτοῦ 

κατενεχθέντων χαµαί. 330. ἜἘΕχθι- 
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τῶ γαρ νεικείεσκε. τότ αὖτ' ᾿Ἀγαμέμνοι δίω 

όζεω κεκληγὼς λεγ' ὀνείδεα. τῷ δ) ὥρ ᾽Αχαιοὶ 

ἐκπώγλως κοτέωντο, νεμέσσηθέν τ΄ ενὶ θυμῷ: 
αὐταρ ὁ μακρὰ βοῶν Αγαμέμνονα νείκεε μυύθῳ" 

Ἀτρείδη, τέο ὃ αὐτ' ἐπιμεμφεαι, ἠδὲ χωτίζεις 

πλεϊαί τοι χαλκοῦ κλισίαἰ, πολλαὶ δὲ γυναϊκες 

εἰσὶν εγὶ κλισιής ἐξαίρετοι, ὁ ὥς τοι ΑἈχαιοὶ 

πρωτίστῳ δίδοµεν, εὐτ ἂν Φτολίεθρον έλωμε. 

{ ἔτι καὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὃν κε τις οίσει 

Τρώων ἔππ οδάμων ἐξ) Ἰλίου, υἷος ἄπομα, 

ὃν κεν ἐγὼ 9ήσως. ὀγόγω, ὴ ἄλλος Αχαιών; 

ήε γυναικα γην, ο μίσγεαι ἐν φιλότητι, 

ἦν τὸ αύτος ὤπο νόσφι κατίσχεα; οὐ μεν ἔοικεν 

ὠρχον ἐόντα, κακῶὼν ἐπιθασκέμεν υἷας Αχαιών. 

921. νυ]σ. τότ αὖ ἸΔ. 230. ἐκ Ειλίου. 

933. Οὐ μὲν Εέ[οικε ν. 0055. Ιερεπ]άΠα οὐ δὲ έοικε. 

225---242. Ποπι]πῖς ϱναπὀΠοφ1 να αίθπα πι βΙπριι]15 δοπ{επ(ῖς νὰ δρῖς εκρτθβδαπ]. 
ΠπαΙρπαίτ απίθηι οορία5 α- ἀϊβορδρα τονοσαίας οὐ Ιθγαπα π οοποἵοπθιη ορβοίας Αρα- 
πηεπιΠοΠῖς ]15δα, θ/αδηις το σαμ1ςδας Ἱην]άϊοφθ οαλπππ]αίασ: απαςῖ Ῥτορίθγρα Ῥδ]]πα 

Ἠοκρῖοῖς πια] | γοκ οοπ πανί οπρίαί, αἱ πονα 1] ο τη ίατί Ῥναωᾶα οοπηπποᾶα οαρίαί. 
νετρα Αραπηεπηπο]ν οἱ ΑοΠΙ]Η5 Α. τ18. Τ49. 8η. 

227. ἐξαίρετοι. ἠιιοᾷ οοπδ 6 πούῖοπεπα νου γέ έρως. ε--ορ8. εὖτ᾽ ἂν πτολίεθρον ἔλωμεν. 
αποῦῖον αφ παπι αγῦθπ1 ορρθΓίηΣς. οἳ. Α. 169.----233. ἠὲ γυναῖκα νέην. ουπα τθδρθοίι αά 
Ἐτϊκοίάοπα ἀῑσίππα, αἀάο ν. 239. ππάθ Ἱπ]ατῖα ΛΑΟΙ {αοία πιαρπαπα οπ]απηίαίεπα ΑοΠΙ- 
νὶς ΙπβϊκΙΐ, Ἠ1Πο κακών ἐπιβασκέμεν υἷας ᾿Αχιαιῶν, ἐπιβιβάδειν νδ. 234. 

στος.] Ἐχθρότατο ᾿Ηδέ.] Κα. σύν- Ἀχαίΐως σφόδρα τίμιος ἦν ὁ χαλκός. Κλι- 

δεσµος συµπλεκτικό, ᾿Ηδ' ᾿Οδυσῆι.] σίαι.] Σκηναί. 927. Ἐξαίρετο.] Εὐ- 
Καὶ τῷ ᾿Οδυσσεῖ. 9221. Τὼ γὰρ νει- ειδε, ἐπίλεκτοι. αἱ κατὰ τιμὴν διδό- 

κείεσκε.] Τούτους γὰρ πρότερον ἐλοιδόει µεναι ἀπὸ τῶν αἰχμαλώτων. 3928. | 
κακολογῶν. εἶθ᾽ οὕτως τὸν ᾿Αγαμέμνωα. Ἱρωτίστῳ.] Πρώτῳ, ὡς βασιλεῖ. 330. | 

3032. Οξέα.] Μεγάλα. Κεκληγώς.] ἸἘπιδεύεαι.] ᾿Ενδεῆς εἶ, χρήζει. "Ὃν κέ 

Κεκραγὼς. ἐκβοῶν. Λέγε.] Ἔλεγεν. Ὁ- τις οἴσει.] Όντμά σοι ἄν τις κοµίσῃ 
γείδεα.] ᾿Ονείδη, ὕβρει. Τῷ δ' ἄρ.] τῶν Τρώων ἀπὸ τῆς Ἰλίο. 
Τούτῳ δὲ δή. 3223. Ἐκτάγλως Ἓ- ἄπονα.] Ἡροσληπτέον τὴν, ὑπὲρ, πρό- 
πληκτικῶς, µεγάλως. Ἰοτέωτο.) Ὢμ- θεσι, ἵν ᾖ, ὑπὲρ υἱοῦ δῶρα. 

γίζωτο. Νεμέσσηθε.] ᾿Εμέμφωτο. ἄλλις ᾿Αχαιῶν.] ᾿Απὸ κομοῦ, τὸ, δήσας 

224. Μακρὰ βοῶν.] ᾿Ανατεταμένως καὶ ἀγάγη. 3232. Νέην.] Νεωτέραν. Μίσ- 
µεγάλως κράζων. Νείκεε.] Ἐκακολόγει. γεαι.] Μίσγῃ. Φιλότητι.] Σννουσίᾳ. 

205. Τέο] Τέόος; ᾿Ἐπιμέμφεαι.] Ἔ- 3393. Ἡν τ᾽ αὐτός.] Μντινα αὐτός. 

118. ΤΠ. 

230 

230. γΊος 

231. Ἡ | 

πιµέμφη, ἐπιζητεῖς. ἉΧατίζεις.] Χρή- "Απο νόσφι.] ΄Αποθεν καὶ χωρὶς, μόνος. 

ζει. 326. Πλεῖαι.] Πλήρες, γέµου- Κατίσχεαι.] Ἱατίσχῃς. 

σαι. Διατί δὲ ὑπὲρ τὴν ἄλλην ὕλην τοῦ κεν.] Οὐ μὲν οὖν πρέπει. 

χαλκῷ ἐμνήσθη: Ὅτι παρὰ τοῖς ἂρ- ἐύντα.] Ἡγεμόνα ὄντα. 

Οὐ μὲν έοι- 

934 ᾿Αρχὸν 

Κακῶν» ἐπιβα- 
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ὦ πεπονες,, κὠκ ελέγΧε; Αχαιίδες, ουκ. ετ Αχαιοι, 235 

οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα' τόνδε ὃ ἑῶμεν 
αὐτοῦ ενὶ Έρουῃ γέρα πεσσέµεν, ὄφρα ἴθηται, 
5” ο 

Ἰ ῥα τι οἱ χ᾿ ἡμεις προσαμύνομεν, ἠε καὶ οὐκί 
ο καὶ νὺν ᾿Άχιληά, ἐο μεγ' ἀμείνονα φώτα, 
ἠτίμησεν' ἑλὼν γαρ ἔχει Ύέρας αὐτὸς ἀπούρας. 249 
ἀλλὰ µώλ᾽ οὐκ ᾿Αχιληϊ χόλος φρεσή' ὀλλα µεθήµων' 

ἦ γαρ ἂν, ᾿Ατρείδη, νυν ὕστωτα λω[βήσαιο. 

ὋὪς φάτο, νεικείων Αγαμέμνονα, ποιμένα λαών, 

Θερσιτης" τῷ δ) ὦκα παρίστατο τος Οδυσσεὺς, 
καί µη ὑπόθρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠήπαπε μύθῳ: 245 

Θερσίτ' ἄκριτομνθε, λιγύς περ ἑὼν ἀγορητὴς, 
ἴσχεο, µηδ ἔθελ οἷος ἐριζέμεναι βασιλεῦσυ. 
οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον [βροτον ἄλλον 

2360. Γοίκαδέ. 237. ὄφρα Είδηται. 2358. τι Γοι. 
230. ᾽Αχιληά, Εεο. 245. ὑπόδρα Ειδών. 

335. κάν ἐλέγχια. ἐλεγχεῖς. ἔλέγχιστοι.----327. γέρα πεσσέµεν. πίσσειν, οοηπιεγε, πιο]- 
Ενα, ἔονοτε, ΕπαΙ Ἰΐς γέρασι, 1155 ο πηΠία ποδίτα Π]ο οπρίας, αὐσει]ε. Τπι ὄφρα ἔδη- 
σαι, (εἳ) ἠ-- 18. 

αφ 1-15. ΝΟ] Ίο Ῥριίατε απινΙήο5θ α Ῥοεία 6556 ϱπηβείία, ηθο ἵπ Ίουο ορὶσοᾶ 
ππασπο φιιάϊο ος κασασϊαίς οκίτῖηκθοιις αγοθννῖά Ἠαῦθτος 5απί θα, πὲ ραυ]]ο απίε 
πιοπίξητη οί πα ν5. 212. εκ Ίρδα το παίας οί 56ρθ Ἠου ἴπ οοποϊοπί μια ἀερηῖέ αοοἰάετθ, 
αἱ ἔατρας Γαορτοί Ἠοππο πας, απ οοθγσθπάιις οσςεί α ππαρ]κίταέα. ας ρατίες πυπο 
αρίε Ἴναδες, ῥτηπα Ἱπογεραπάο, πι κι] ίαπα ατριιεπάο, ἰαπάεπι πππαπᾶο στα- 
νίοτα, αμ θιία. εἴαπα πποδῖσα οπδεραΒοπες απαπα Ἠ]ο ἰαοΐσας Ῥενίοτί, αἲ αὖ Ἱοπήπθ 
Ίππανο εχροοαπάιπη εγαξ. 

σκέµεν.] Κακῶν ἐπιβαίνει, κακοῖς ἐμ- αὐτῷ καὶ ημεῖς. Προσαμύνομεν.] Ἡροσ- 
βιβάζειν. 3935. Ὦ πέποες.] Ἔκλυ- βοηθοῦμε. ᾿Ηὲ καὶ οὐκί.] Ἡ καὶ οὐ- 
τοι, καὶ ἀσθενεῖς. ὁτὲ δὲ ἥδιστι. ἡ δαμῶς 330. Ἔο.] Ἑαυτοῦ. Μέγ 
μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἀκμαίων πεπόνων, ἃ ἀμείονα.] Μεγάλως βελτίωα. Φᾶτα.] 
τῇ μὲν γεύσει ἐστὶν Ἠδέα, τῃ δὲ θίξει "Άνδρα. 9241. ᾽Αλλὰ µάλ’ οὐκ ᾽Αχιλῆϊ 
καὶ τῃ ἀφῃ μαλακὰ καὶ εὐέδοτα. ἸΧόλος φρεσί.] ᾽Αλλὰ πάνυ ὁ ᾽Αχιλλεὺς 
Κάκ᾽ ἐλέγχεα.] Κακὰ Φείδη. ᾿Αχαι- ἄχολος καὶ ἀόργητος ὑπάρχει. Μεθή- 
δες, οὐκ ἔτ᾽ ᾿᾽Αχαιά.] Γυναῖκες, οὐκ ἔτι µων.] ᾿Αμελής. 3243. Νεικείων.] Ὁ- 

ἄνδρε. 336. Νεώμεθα.] Πορενώμεθα. νειδίζων. 245. Ἠνίπαπεν.] ᾿Ἑκακολό- 
Ἐόνδε δ ἐῶμεν.] Τοῦτον δέ. ὅ ἐστι, τὸν Ύησεν, ἐπέπληξεν. 946. ᾿Ακριτόμυθε.] 
᾿Αγαμέμνωα καταλείψωµεν. 237. Τέ- "Ακριτε περὶ τοὺς λόγους, καὶ ἄτακτε. 
ρα πεσσέμεν.] Τὰ γέρα, ὅ ἐστι, τὰς “Τοῦτο δέ φησι σαρκαστικῶς. Λιγύς περ 
τιμὰς, κατέχειν. ἤ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐών.] Καΐτοι ἡδὺς ὑπάρχων. ᾽Αγορητής.] 
ἐν γαστρὶ σιτίων. καὶ γὰρ αὐτὰ, ἂν Δημηγόρς. 247. Ίσχεο.] Πέπαυσο. 
μὴ κρατηθῃ τὸν ὡρισμένον χρόνον, ἄσθε- ΜΊδ ἔθελε.] Μὴ δὲ βούλου. Οἵο.] 
νούσης τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως, οὐ πέ- Μόνος, Ἐριζέμεναι.] ἘΕρίζειν, Φφιλονι- 
πτεται. Ὄψρα ἔδηται.] Ὅπως μάθη. κεῖν. 3248. Σέο.] Σοῦ. ἐπέκτασις ὁ 
338. Ἡ ῥά τι οἳ χ᾿ ἡμεῖς.] "Ἡ ἄρα τὶ τρόπος. Χερειότερον.] Χείροα. Ἡροτό.] 

Υοί.. 1. ο 
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έμεναν, ὅσσοι ἁμ' ᾿Ἀτρείδησ' ύπο Ἴλιον Ἰλθον' 

τῶ οὐκ αν [βασιλήαως ἀνα, στόμ ἔχων ἀγορεύοις, 95ο 

ν Σ1ψ ὀνείδεώ τε προφέροις, νόστον τε φυλάσσοις. 

5 
Ἀ ρὖδε τί πα ᾿σάφα ἴδμεν, ὅ εμας ἔσται τόδε ἔ εργα, 

η εὖ, πε κακώς, νοστήσοµεν υιες Αχαιών. Ἂ 
κ τῷ, νυν ᾿Ατρείδη Αγαμέμνων, ποιμενι λαών, 

σαι ὀνειδιζων, ὅτι οἱ μόλα πολλα διδοῦσω . σοι [δε 

ἥρωες Δαναοσί' σὺ ὃε κερτοµέων ὠγορεύεις. 

αλλ᾽ ἐκ τοι ἐρέων τὸ δὲ καὶ ̓ τετελεσμένον ἔσται" 

εἴ ὃ ἔτι σ᾿ ἀφραίοντα κιχήσοµαι, ὥς νύ περ ὥδε, 

μηκετ᾽ ἔπειτ' Ὀδυσηϊ κάρη ὤμοισιυ έπειη, 

μήδ ἔ ἔτι Τηλεμώχοιο πατήρ κεκληµένος εἴην, 26ο 

εἰ μη ἐγώ σε λαβων, ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, 

χλαινάών τ΄ ἦδε χιτώνα, τώ τ᾽ αἰδῶ ὠμφικαλύπτει, 

249. ὑπὸ Είλιον. 

255. ὅτι [οι. 

251. 

252. σάφα ΓΕίδκεν----τώδε Εέργα. 
258. νυ]σ. εἴ κ᾿ ἔτι. 961. φίλα Εείματα. 

μὴ νόσπον φυλάσσοις. 8Ο. ὥστε προφέρειν σφιν ὀνείδεα. ἩΘ Ο08ΡίΘ5 ῬΓΟΡΕΠ5 ΠΙΟΠΊΘΗΠ- 
Έα, σππα 4ς τοδῖθα αρίδατ, απηααπα ορρογαπ(αίθπα πια]οθίορπάϊ τορῖρις.---253. ἢ εὖ 
3ὲ κακῶς νοσπήσοµεν.---ΓθΟίθ πε απ 5θοι15 αοίιιγῖ 8ΙΠΠΙΙ5, α{ῖ]ο πο απ. ῬογπΙοῖοδπα Ειίπι- 
τΙτη β1ΐ, 5] ἀΙ80ΘΕΡΙΙΠΗ ΡΑΤΘΠΛΙΙ5. Ἀρπίθπίϊε Ἱοταπα νΕΓΦΙΊΠΙ ποπ 6ης 1ΠίθΥ 56 υΙποία, 
πθς Ίοςο 51Ο Ροδίρ 6956 νΙάθηίαΓ.---250. 269. πθς 1ρ56 νῖναπα, πες Γε]επιασμιις Ππει5 
κιροιςίθς αἳί[---262. τώ τ᾽ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει Εδί τὸ ζῶμα. ΠΒΠΙ, ἴΒΠΠΙΙΒΠΙ πη]]ο5 ϱτ6- 

Φθαρτὸν ἄνθρωπον. ὮἈρότος δὲ παροξυ- 

τόνως, τὸ μετὰ κόνεως μιγὲν τοῦ ἀνθρώ- 

Φημί.] “Ὑποοῶ. 39490. 
Ὅσσοι. η 

Ἅμ ᾿Ατρείδῃσν.] Άμα τοῖς ᾿Ατρέως 

παισί. 

τ 
πουν αιμα. 

Ἔμμεναι.] Εἶναι. Ὅσοι. 

Οὗτοι δὲ Ἴσανς κατὰ μὲν τὸ 

᾿Ατρέως παῖδες 

τοῦ Πέλοπας". τῇ δ ἀληθείμ, ΤΠλεισθέ- 

νους, ὥς φασω ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ 
Πορφύριος ἐν τοῖς ζητήμασιν. ἀλλ᾽ ἐπει- 

δὴ Πλεισθένης νέος τελευτᾷ, μηδὲν κατ- 
αλείψας µνήµης ἄξιον, νέοι πάνυ ἀνα- 

πραφέντες ὑπὸ ᾿Ατρέως, αὐτοῦ παῖδες 

ἐκλήθησαν. 3299. Τῷ] Διὸ δή. 
στόμ ἔχων.] Διὰ στόματος ἔχων, λοι- 
δορῶν. διὸ οὐκ ἐχρῆν ἀεί σε τοὺς βασι- 

λεῖς ἐπὶ στόµκατος ἔχειν, καὶ λοιδορεῖν. 

᾽Αγορεύοις.] Λέγοι. 251. Καΐ σφυ.] 

Γαὶ αὐτοῖς. Ἱροφέροις.] ᾿Ονειδίζοις. 
Νόστον τε φυλάσσοις.] Καὶ ἐπιτηροίης 

950. Οὐ δέ 
Ἴδμεν.] Ἔπι- 

σύνηθες, ᾿Αερόπης καὶ 

᾿Ανὰ 

Ἡ μ πα ῃ 
τὸν καιρὸν τοῦ ἄποπλου. 

τι πω.] Οὐδαμῶς δέ. 

Ὡς νύ περ ὧδε.] Οὕτως ὡς νῦν. 

Ὄμοισι.] Ταῖς ὤμοις. ἸΚάρη.] Κεφαλή. 

στάµεθα. Ἔσται.] Γενήσεται. Τά- 
δε ἔργα.] Τὰ παρόντα ἔργα. 3953. Ἡ 
εὖ.] Ἡ καλῶς. ᾿Ηὲ κακῶς.] Ἡ κακῶς. 

Νοστήσομεν.] ᾿Αναζεύξομεν, ὑποστρέψο- 

μεν. 3255. σαι ὀνειδίζων.] Καθέζῃ 
ὑβρίζων. Ὅτι οἱ.] Ὅτι αὐτῷ. Μάλα 
πολλά.] Πάνν πολλά. Διδοῦσι.] Διδό- 

α56. Κερτομέων.] ᾿ρεθίζων, 
χλευάζων. 357. Ἐρέω.] ᾿Εμῶ, λέξω. 
Τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται.] Ὅπερ 
καὶ γενήσεται. 259. Εΐ κ᾿ έτισε.] ᾿Ἐὰν 

ασε, 

/ 

ἔτι σε. ᾽Αϕραύοντα.] Αφρονα ὄντα, ᾱ- 

γοηταίνωτα. Κιχήσοµαι.] Καταλάβω. 

25ο. 

Ἐπείη.] ᾿Ἐπῇῃ, ἐπιμένῃ. 26ο. Ικεκλη- 
/. ”/ ΄ , » - ο. 3 λ 

μένος εἴην.] ἸΚληθείην τοῦ λοιποῦ. ἀντὶ 

τοῦ, τελευτήσαντος τοῦ Τηλεμάχεν. τὴν 
γὰρ δευτέραν ἀρὰν κατ αὐτοῦ τοῦ παι- 
δὸς ἐποιήσατο. 3261. ᾿Απὸ μὲν φίλα 

ο) / ο ροκ ορ Ν εἵματα δύσω.]΄’ Εὶ μὴ ἀποδύσω σε τὰ 

πρσφιλῃ ἱμάτια. 36025. Χλαϊνάν τ' 
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αὐτὸν δὲ κλαίοντα θοῶς ἐπὶ πας ὠφησω, 

πεπληγὼς ὠγορηθεν, ὀεικέσσι πληγησω. 

ὋὪς ὤρ ἔφη" σκήπτρω δὲ μετάφρενον ἠδε καὶ ώμω 26ς 

πληξεν' ὁ . Ἰνώθη, θωλερὸν δὲ οἱ ἔκπεσε δάκρυ. 

σμῶ ιζ δ αἱματέεσσα µεταφρένου ἐξυπανεστη 

σκήπτρου ὑπὸ χρυσβου" ὁ δ) ἂρ ἔζετο, τώρ(βησέν τε᾽ 

ἀλγήσας ὃ, ἀχρειον ἰδῶν, ἄπομορξατο δάκρυ. 

οἱ δε, καὶ ἀχνύμενοι περ, επ᾽ αὐτω ἦδυ γέλασσαν, [»] δα ο 

ὧδε δὲ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς ο, ὤλλον' 

Ὢ πόποι, η δη μυρί’ ᾿Οδυσσεὺς ἐσθλω ἔοργε, 

(Θυυλάς τ ἐξάρχων ὠγαθας, πόλεμόν τε κορύσσων' 

360µ-. ἀξεικέσσι. 
269. 
37ο. 
72. 

Εηδύ. 

266. δέ ἔοι. 

ἀχρεῖον Ειδών. ν. 0ῦλς. Ε. ἀχρεῖον ὁρῶν. νιρ. ἀπεμόρξατο. 

ΟΤΙ. τις Γείπεσκε Ειδών. 

ἐσθλὰ Εέοργε νο] ροϊῖῖιι5 Εέξοργε. 

σανίς, 1]]ο εἶλογασς Ππάπζα5 ποπ. ογαῖ, 5οἆ 5αυΗσασα]απα λαδεὺας Ππραϊηἳ καλες ίσα 
ογοιππάκίαπα, 

α6ς---α7δ. Ἄθηιιο ἵπ Ἠῖς αΠαιῖά οδί, φιιοά εχίτα τοσα απί αΠιπάς Ρο σιπα 655ε Ριι- 
{αβΙΗΗΝ: ουπα 46 Ἠοπηίπο ρ]ερεῖο οί ἴσπανο ασατιγ. Οοπαἁαπί αἀθο αυ Πίαίος 4ο 
οαρίαίο τἶα οἳ αἰπηϊΗριις.----66. ὁ δ' ἰδνώθη, συνεκώµφθη. θἳ βαλερὸν δάκρυ, δαροτία ]8- 
οππα, πανΊζες, ἵαπηπαπα ος οσιι]ῖ5 οβῄογθνοθης.----260. ἀχρεῖον Ιδὼν, Ρῖο 6556 Ἱπερία, 
Ἱπβορία, οοπίοσίο να]έα, πέροίο απ ἀοογοπα ἀἰκοπηπ]ατο νε]οεί, Ἱπορίπαίο νοτροτα 
οὐηδίσγηαίιις οἱ ριιάσγο αδα5, (ᾳποά ποδίτατη ν]σιις : αἴδθεγτι απἰαδειεγι.) 

373. βουλά, τ ἐξάρχων, ΡΙΟ τῶν βουλῶν. τοῦ βουλεύεσθαι. πόλεμόν τε κορύσσων. µάλ ην 

ἠδὲ χιτῶνα.] Τήν τε χλανίδα, καὶ τὸν 

χιτῶνα. Τά τ' αἰδῶ ἀμφικαλύπτει.] 
"Άτωά σοι τὰ αἶδεα περικαλύπτει. 
263. Αὐτὸν δέ.] ᾿Αντὶ τοῦ σὲ δέ. ᾽Α- 
φήσω.] ᾿Απολύσω, ἀποπέμψω. 3264. 

Πεπληγώς.] Πλήξας. Διὰ ποίαν αἰ- 
/ ολ ” » ε. ε) / 

τία» εἰπων, εἰ κ᾿ ετι σ ἄφραθψοντα 
/ Ν Δ ενω σν / 

κιχήσοµαι, καὶ τὰ ἑξῆς, εὐθὺς λέγει, 
΄ Δ ΄ σολ Ν 1 

σκήπτρῳ δὲ µετάφρενο Ίδε καὶ ὤμω 
ο... ’ Ν ε - ο ο 

πλῆξε; Λέγομεν δὲ ἡμεῖς, ὅτι εἴπετο 

πηνικαῖτα, ἀποδύειν, καὶ οὕτως τύπτειν 
.. , 

γυμνόν' νῦν δὲ ἁπλᾶς, ἔπληξε». ᾿Αγο- 
{-ᾗ ᾿ Ν .ω κ .ω ιά ” .. 

ρῆθεν.] ᾿Απὸ τῆς ἀγορᾶς, ὅ ἐστι, τῆς 
ἐκκλησίας. ἍΛ᾿Αεικέσσιυ.] Αἰκιστικαῖς. 

Πληγῆσι.] Πληγαῖς. 966. Ὡς ἄρ' 

ἔφη.] Οὕτως δὴ εἶπε. Μετάφρενον.] 

᾿Ηδὲ καὶ 
ὤμω.] Καὶ τοὺς ὤμους, δυϊκῶς. 266. 

Ὁ δ᾽ ἰδνώθη.] Οὗτος δὲ ἀπὸ τῆς ὀδύνης 
συνεκάµφθη. Θαλερόν.] Θερμὸν, ἀκ- 
µαῖον. Ἔκπεσεν.] ᾿Εξέπεσε. 267. 

Ν - Μ΄ / 

Τὸν μεταξὺ τῶν ὥμων τόπον. 

Σμᾶδιξ.] Ὁ ἐκ πληγῆς ὕφαιμος µώλωψ. 

Αἱματόεσσα.] Αἱματώδης. Ἐξυπανέ- 

στη.] ᾿Εξανέστη ἀπὸ τῆς πληγῆς τῆς 

χρυσῆς ῥάβδου. 3268. Ὁ δ' ἄρ' ἔζετο.] 
Ὁ δὲ Θερσίτης, φησὶν, ἐκαθέσθη ἄκων. 
Τάρβησέν τε.] Καὶ ἐφοβήθη. 369. 
᾿Αλγήσας.] ᾿Οδυνηθείς ᾿Αχρείω ἰδών.] 

᾿Απρεπὲς καταστήσας τὸ πρόσωπο. 
᾽Απεμόρξατο.] ᾿Απεμάξατο, ἀπεψήσα- 
το. 27ο. Οἱ δὲ καὶ αὐτοί.] Οἱ δὲ 
Ἕλληνες. Στικτέον δὲ μετὰ τὸ, ἀχνί- 

’ 3 Δ ει νὰ 

µενοί περ. επειτα ἀπὸ ἄλλης ἄρχης 
ε) / ον 35 εφλο η 
ἄναγνωστεον, τν , οἱ δε Ἕλληνες, καί- 

τοι λυπούμενοι διὰ τὴν ἀναβολὴν τῆς ἐπὶ 
τὸν οἶκον ἀνακομιδῆς, Ἠδέως ἐγέλασαν 

ἐπὶ τῇ ὄψει τοῦ Θερσίτου. 3271. δε 
δέ. Οὕτως δὲ. Ἐϊπεσκεν.] Εἶπεν. Ἰ- 

δῶν ἐς πλησίον ἄλλον.] "Άλλον τινὰ τὸν 

ἐγγὺς παρεστῶτα βλέψας. 272. Ἡ 
δή.] ᾽Αληθῶς δή. Μνρία.] Πάμπολλα ᾱ- 

ον ” 
γαθά. ΄Εοργεν.] Εϊργασται. 

ο 2 

273. Βου- 



1090 Ι1ΔΙΑΔΟΣ ΕΒΕ. ο7η---28/. ΕΠΙ. 

νον δε τόδε μεγ ὥριστον εν ᾿Ἀργείοισω ἔρεζεν 

ὃς τὸν λὠβητηρα ἐπεσβόλον ἔ ἔσχ ὠγοράων. 75 
οὐ θήν μυ πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμος ὠγήνωρ 

νεικείειν βασιλήας ὀνειδείοις ἐ ἐπέεσσι. 

Ὡς φάσων ή πληθύς άνοι δὲ πτολίποβθος ὌὈδυσσευς 

ἔστη σκηπτρον ἔχων' παρω δὲ, γλουκῶπις ᾽Αθήνη, 

εἰδομένη κήρυκι, σιωπῶν λαον ἀνώγει" 98ο 

ὡς μα ϐ) πρώτοι τε καὶ ὕστατοι υἷες ᾽Αχαιῶν 

μύθο α ἀκούσειαν, καὶ ἐπιφρασσαίατο (9ουλήν΄ 

ὅς σφι εὔφρονέων ὠγορήσωτο καὶ μετεειπεν" 

᾽Ατρείδη, νὸ νὺν δή σει ὤναξ, ἐθέλουσυ ᾽ Αχαιὼ 

274. νυ]ρ. τὸ δ). 275. λωβητῆρα Εεπεσβόλο». ϱ77. Εεπέεσσι. 
278. νη]σ. ἀνὰ δ' ὁ. 389. Εειδομένη. 283. µετέξειπεν. 
284. δή σε, Γάναξ. 

ἐγείρων. ---2ῇ5. ἐπεσβόλον. λοίδορον. σὸν ἔπεσι βάλλοντα 81105. λωβητὴρ Ἠοπιενο οί ὑβρι- 

στής, 6 λωβᾶσθαι ᾖῬτο ὑβρίζειν, 242.---276. θυμὸς ἆγήνωο ΠΙΙΠΟ εί αὐθάδης καὶ ὑβριστής 
τί Αροϊοῃ. Ἡ. ν. 

270. παρὰ δὲ γλαυκῶπις ᾿Αβήνη. Βεπίνιτη Εαοῖς Ῥγοου: απ οππι 14 Γαοἶαῦ πππο 
πηϊγαβί]ὰ σαπα οβεοία, Μιπαυν ιά ἐπ ξας, ὮἼγαςοπα (αθη]. 

282. ἐπιβρασσαίατο βουλὴν από Ιπίε]ήρογε, Ῥετροτο, πί 04. Σ. 03. εἰ ἐπιῤρώσσασθαι 
αριά ἨΗεσγομ. απί οκροπἀστε, τέ Π. Ν. Τατ. Ῥτοίοτο Ῥτ]5. 

2δ1---332. []1γμεεν ριιάοταπα Ἱπ]οΙς Αολνίς οοηφΙἩΙ ἆθ τοδ[έα αἀνθτδιις Ργοπηϊδκιπα 
Ῥατα οοποβετθ (ἱάθπα 56, Παδίαπα 6,5ο ἀοπίάεαπα τοθῖθις ἵπ ραὐίαπας εχρεοίαπ- 
ἀπ {άπηθπι 6956 ονεηίιπη γαὔοϊπΠ Οπ]ομαπςς οσα] εκροδίίο πανγαίοπεπι Ῥγασ]α- 
τατη ΤΠ τπθάα αἀποῖς. 

284. ἐθέλουσι---Αέμεναι. µέλλουσιν. ἐλέγχιστον, ἐπονείδιστον, ἐφύβριστον ποιεῖσθαι. Μοα 
387. Ἴλργο; βεπεναΠοτο ΠΟΠΟΠΟ 46 (πιοσῖα Ῥοδίίαπας ϱ Ὕιια οορί οοἴεταπό. Εὲ εἰς 
φρρο, οὔῖαπι Ο. 372. «πτανεγαπί, σὲ ἀπονέεσθαι ἐκπέρσαντα Ίλιον. Ἠεοερεταπί επῖπα 
150 ζωάετο ἴπ 5ε, {06 πέ ΑΡαΠΠΕΙΗΠΟΠ ποπ Πϊςὶ υἱοίος γθβ]γοί, 

λάς.] Συμβουλίας, Ὑνώμας. ἈἹορύσ- πως εἴπωυ. Ἡ πληθύ] Τὸ πλῆθες. 
σων.] Καθοπλίζων, παρασκευάζων. Αἰ- ᾿Ανὰ δ ὅ πτολίπορθος ᾿Οδυσσεὺς ἔστη.] 

ολικὸν ἀπὸ τοῦ κορύττω. 27.4. Ἔρεξε.) Τὸ ἑξῆς ἀνέστη δὲ ὁ τὰς πόλεις πορθῶν, 

"Ἔπραξε. 275. Δωβητῆρα.] “Ὕβρι- ὁ πολεμικῶς διακείµενος ᾿Οδυσσεύς. ἵν' 
στήν. ᾿Ἐπεσβόλον.] Ἔπεσσω, ὅ ἐστι, Ἱ ὑπερβατὸν ὃ τρόπος. προκατεσκεύασε 
λόγοις βάλλοντα. λοίδορν. Ἔσχεν.] δὲ αὐτῷ ὁ Ποιητὴς τὴν τῆς λίου πόρ- 
Ἐπέσχεν, ἐκώλυσεν. ᾿Αγοράων.] Δημη- Ἅθησιν, ὡς ὀψέ ποτε τοῦ ᾿Οδυσσέως ἐπι- 

γοριῶν, φλυαριῶν. 276. Οὐ θήν µι.] νοήσαντος τὴν τοῦ δουρείου ἵππου κατα- 
Οὐκ ἂν δὴ ἐπιπολὺ αὐτόν. Πάλι αἲ- σκευὴν, οὗ εἰσαχθέντος, ἐπορθήθη ἡ ἸἹ- 

τις] Ἐκ δευτέρου πάλι. Ἅ᾿Ανήσει.] Άι. ὡς καὶ ἀλλαχόθι τῆς ποιήσεώς 
᾿Αγαπείσει, παρορµήσει. Θυμός.] Ἡν- φησι Σῇ δ ἵλω Βουλῇ ἄστυ Πριάμοιο 
χή. νῦν δὲ, ἄλογος πραθυµία, καὶ ὁρμή. ἄνακτο. 370. Παρὰ δὲ.] Παρ) αὐτὸν 
᾽Αγήνωρ.] Αὐθάδης, ὑβριστὴῆς, καὶ θρα- δέ. 32689. Ἐϊδομένη.] Ὁμοιωθεῖσα. ᾿Α- 
σύς. "στι δὲ ὅτε δηλοα καὶ τὸν ἂν- γώγει.] ᾿Ἐκέλευε. 2581. Ὡς.] Ὅπως. 

δρεῖον. 377. Νεικείειν.] ἹΚκακολογεῶῦ, ἵα. "Άμα.] Ὁμοῦ, καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ. 
ὑβρίζει. Ονειδείοις.] Ονειδιστικῖς, 39852. ᾿Επιφρασαίατο.] Ἐπισκέψαιντο, 
ὑβριστικαᾶς. 278, Ὡς φάσαν.] Οὔὕ- Ἁἐπμαήσωσ». 3284. Νῦν δή σε ἄναξ.] 
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πᾶσυ ελέγχιστον θέμεναι μεροπεσσι βροτοιση΄ .8ς 

οὖδε πας ἐκτελέουσιν ὑπόσχεση» ήνπερ ὑπέσταν 

ἐνθάδ ἔτι στείχοντες ἀπ Αργεος ἱπποβόύτοιο, 

Ἴλιον ἐκπέρσωντ' εὔτειχεον ἀὠπονέεσθαι. 
ὦστε γαρ ἤ παῖδες νεαροὺ, χΊραί τε γυναῖκες, 

ἀλληλοισιν ὀδύρονται οἰκόνδε νέεσθαι. 3209 

ι μην καὶ πόνος εστὺ ὀνμήθεντα νέεσθαι. 

καὶ γαρ τις θε ένα μηνα μένων ὠπὸ ή ὠλόχοιο 

ἀσχαλόα σὺν νήϊ πολυζύγῳ, ὅ οΥπερ ἄελλαι 

χειμερία ἰλέωσιν, ὀρινομένη τε θώλασσα" 

ἡμν δ᾽ εντός εστι περιτροπέων Ενιωυτὸς 205 

ενθάδε μιμνόντεσσι. τῶ οὗ εμεσίζοµ’ Ἄχαιοὺε, 

ἀσχαλάαν παρα νηυσὶ κορωνίσμ.. ἀλλὼ καὶ ἔμπης 

α9 8. Είλιον. 209. Γοϊκόνδε. 
303. νι]σ. παρὰ νηϊ---ευ ἥνπερ. 

202. ἀπὸ Εῆς. 
2094. Γειλέωσι. 

3209. ἀλλήλοισιν ὀδύρονται. οοππετεπάο 5η ἀρπιάθγίαπα ἀθο]αταπέ (ἐν) ἀλλήλοις. 
Αί 201. ραι]]ο ομκοι]ον. ονὲ φεπίρπ{ἶα, Ἀοτμιοπίς ταβῖο Ιαῦοῦ αοὔἼροτο δἷο: εδέ δαπε 
ἑα[ῖς δεΙΙῖ ργοζγαοξῖ «γιάηπια, τί αἰϊφιῖς ἰσαϊο οαρέτς, ορίαγε ροδσῖέ γεαἰίτοπι ἴπι μαϊγίαπι : 

αν ο πες . κ ιψμα ε 
πογνος εστέν, ὥς. ααδ πόνος εστι τοιδςν ὥς. Τία «θοφασηίῖα τοδροπάθηί. Ἀίοηαο Εηδία. 
3 ποτ , . ο τν 7 ᾿ β ͵ ο η σ 
ἔστι πόσον ἐπίπονος ὁ ποσαέτης πόλεμος, ὥστε εὐλόγως ἄν τα ἀνιαθέντα ἐφίβσθαι ποῦ 

γόστου. 
203. µένων σὺν νΗϊ, ΡΥΟ παρὰ νηῖ, ἵπ παυϊραίϊοπο. ἀσχαλάα. ὮΒὶο Ω. 403. ἀσχαλέωσι 

Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὴ βούλωται, ὦ βα- 
σιλεὺ. 328ς. Ἐλέγχιστν.] Ἐποείδι- 
στον, ἐφύβριστον. θΘέμεναι.] Ποιῆσαι. 
Μερόπεσσι βροτοῖσιν.] ᾿Ανθρώποις τοῖς 
µεκερισµένην καὶ ἔναρθρν ἔχουσι τὴν 
φωνὴν, ὧς πρὸς σύγκρισιν τῶν ἄλλων 
ζώων. 3296. Οὐδέ το.] Οὐδαμῶς δέ 
σοι. ᾿Εκτελέουσω.] ᾿Εκτελοῦσι, πληροῦ- 
σω. “πίσχεσω.] Σύνταξιω. "νπερ 
ὑπέσταν.] "Ἡντια ὑπέσχοντό σοι. 
287. ᾿Ενθάδε.] ᾿Ενταῦθα. Στείχον- 
τες.] Ἐν τάξει παραγενόµενο. ἵππο- 
βότοιο.] Ἱπποτρόφου. ᾿Απὸ δὲ ᾿Αγήνο- 
ρος ἵππων ὠνομάσθη τὸ Αργος ἱππόβοτον. 

358. Εὐτείχεον.] Καλῶς τετειχισµένη». 
380. Νεαροί.] Μικροί. Χῆραί τε γυναῖ- 
κες.] Ἔρημοι καὶ ἀνδρῶν μµονωθεῖσαι. 
200. ᾿Αλλήλοισιν ὀδύροται.] Πρὸς 
ἀλλήλους .θρηνοῦσι. Οἶκόν δε νέεσθαι.] 
Εὺς τὸν οκον πορεύεσθαι. 301. Η μὴν 

καὶ πόνος ἐστίν.] Ἔστι δὲ ὄντως καὶ πό- 

νο. ᾿Ανιηθέντα.] Τῇ ψυχῇ ὀδυνηθέντα, 

λυπηθέντα. 3202. Καὶ γάρ τίς ϐ ἕνα 
μῆνα µένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο.] Πόῤῥω, 

φησὶ, τῆς ἰδίας γυναικός. στικτέω δὲ, 

εἰς τὸ ἀσχαλάα" ἔπειτα ἀπὸ ἄλλης ἂρ- 

χῆς ἀναγνωστέων. Ἡς.] ᾿δίας. ᾿Αλό- 

χαιο.] Γαμετῆς. 203. ᾿Ασχαλάα.] Λυ- 
πεῖται, ἀσχάλλει. Πολυζύγῳ.] Πολυ. 

καθέδρω. Ζυγὰ γὰρ, αἳ τῶν ἐρεσσόντων 
καθέδραι. ᾿Δελλαι.] Αἱ τῶν ἀνέμων συ-. 

στροφαί. 3094. Χειμέριαι.] Χειµεριναί. 
Εἰλέωσιν.] Συνειλῶσι, συγκλείωσω. Ὁ- 
ρινοµένη.] Διεγειρομένη, ταρασσοµένη. 
205. Είνατος.] ᾽ Ἔνατος. Περιτροπέων.] 

Περιτρεπόμενος, ὅ ἐστι περιερχόµενος, 
πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν µέλλων τελειοῖσθαι. 

906. Μιμνόντεσσι.] Μένουσι. Τῷ] Διὸ 
δή.  Οὐ νεµεσίζυμαι.] Οὐ µέκφομαι, εἰ 
οὕτω ῥαθυμοῦσιν.. 3207. Εμµπης.] Ὅμως. 
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3 ΄ / ΄ , ΄ 

αΙσχρον τοι δηρόν. τε μενει, κενεόν τε νέεσθα,. 

τλήτε, φίλοι, καὶ μείνατ᾽ ετὶ χρόνον, ὄφρα δαῶωεν, 

η. έτεον Κόλχας μαντεύεται, πε καὶ οὐκί. 39ο 

εὖ γαρ δὲ τόδε ἴθμεν ε ενὶ φρεσί' έστε δὲ πάντες 

µάρτυροι, οὓς μὴ Κηρες ἔβαν θανώτοιο ο φέρουσαι 

χθιζα τε καὶ πρωϊζ» οτ᾽ ἐς Αὐλίδω νηες ᾽Αχαιῶν 

ἠγερέθοντο, κακο Πράμῳ καὶ ' Έρωσι φέρουσαι, 

ημεις δ ὀμφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατα (βωμοὺς 395 

ἔρδομεν ἀθανάτοισι τελήεσσας ἑκατόμβας, 

καλή ὑπὸ πλατανίστω, ὄθεν ῥ ῥέεν ὠγλαον ὕθωρ, 

39ο. νι]ρ. εἰ. 8ΟΙ. τόδε [ίομµεν. νι]ς. τό γε. 

γὰρ οἵδε καβήµενοι.---208. κενεὸν 5ο. πθδρθοίιι Ῥτῶ: αἱ 1ο Ἱπ[οοία χουῖ πιαηίρς 
ναοιῖς τοΙ{ . Δ. 1δο. 181. 

2090. Αά πανταΙοπεπι Ἠαπο 6Ε. Οἷο. ἆε Ὠϊν. ΤΙ. 2ο. τυῖ Ἠἱ γθυδιις Ἰαΐπο νοτεῖ: αἆ 
ΦΘΠΔΗΠΗ φαΐ οοπ]πποάςς 5ο νί δἱ οτπαίζα που πορ]θσίο, πιοᾶο αἰεπο αάάῑίος τς 
φἰαίϊπι 29ο. Ἡ ἐτεὸν Κ. µαντεύεται, 3ὲ καὶ οὐ χ{. αιιριῖς πι πιοκὶ (αἰο]λαπῖς Γαία (οτᾶ- 
οιι]α). φεαπιι 9οἶγε γα{Οπε ᾖαδεαπέ ατι υαπος ρευίογὶς ογφς Ἰ. ἀῑοία. Αι οπηϊσδαπα 
ΠΟΧ. 303. χβιζά τε καὶ πρώιζα. Ὦί 5ἷο ἵπ 8θης. ΆῬοττο ὄβρα δαῶμεν, (19) ἤ----με, 

392. 3ἱ Ρτουεᾶ1έ παταΠο α γευρίδ: χθιζώ πε καὶ πρώϊζ ὅτ' ἔς---Ππρογύαπαπα θδί, 
αθιζὰ εἲ πεώϊα, παιρεη» ἀἰομαπα αοοἲρετε 46 Ππίργνα]]ο πονεπα ΠΠΟΓΙΠΗ. Ίβο πηθ- 
Τιις Παππάς οὓς μη Κπρες ἔβαν θανώτοιο φέρ ὀουσπι χθιζά πε καὶ πεώϊζα. χῑθὲς καὶ πρωϊ. 

ΤΙΡΕΥ. ΠἩΡεΓα Ῥεσίαε. Έί Ῥτουθα]έ τοία εοπίοπίία ας ἠαπούιτα: εὐ γὰρ δὴ σόδε Ίδμεν 

ἐν) φρεσὶνι----Ὅπ᾽ ἐς Αὐλίδα νπες Ίγερε έθοντο φέρουσαι, ἡμεις δὲ ἔρδομεν----ν ἔνθα ἐφάνη μέγα σημα. 

ΚΑρ θανάτου, Γαέτοπι Πιογἱ5, ΙΟΥΝ Γαἰα[ίςς γπ]ρανή Β6ΓΠΙΟΠΕ: Ίπάθ ἵπ ΡθΥΡΟΠΩΠΑ πα (τα. 
Κὴρ οἱ ΚἼρες, 60 Τογθ 86ΗδΙΙ 4110 Μοῖραι, Ῥαπος. ο απι ἄεω ταρίαπ αἱ ἨΠατργία, Ρτο- 
οβ]]αγαπα. πποτο, αβάποαπξ πποτθη{ο5, 6 οοπδρεοίι {ο]απί.  ἱο 11Η. 834. Κηρες γὰρ 
ἄγον µέλανος θανώτοιο. Ἠέ αἷο αΠΡί. οξ. ἀποίαπα Ἠϊπο ἀεεοπιράοπεπα Εαίογαπη, 56 Ελ 
ατα. ἀῑκοιῖς, (τῶν Κηρῶν) ἀἴταπα οἳ Ἠονγεπάαπα αρ. Ἠεσίοά. Ἀο. Ἡ. σ40---257. ταθῖ 
Ἠκάθπι Ῥαχος έπος αἀκίαπε: επῖριις αῖς νογείρις 261. 2. 3. αὓ Ιπίενρο]αίογο 1η5ογῖ5. 
τί οἳ α]ίεγο Ίου Θ. 217. 5ᾳ. αλοπί 6556 γἱάθηίιιχ ν5ς. 220. 1. 2. ἔβαν φέρουσα! ΡτΟ ἔφερον 
αὐκίιζεγιωιή, γαριιθγιιί. αἱ [απι Ενπεκίϊ. 

895. 85η. ΕιΠέ ευρο {οη5 διιυίας Ῥ]αίαπο 5οα(πΊΘΗ5, αἆ «πεπα ατα εγαί οχδίτισία. τε- 
λγηέσσας ἑκατόμβας (ἶερτο Ἰ.ο. ἄιγίφεγί ἰαιγίν. ρειπίαίο ερ]είο, απιγαῖῖς οογη]- 
Ῥης.---3ο7. Ῥτουαβί]ο Πέ Ει]ςςθ Ιδίο ἵη Ίο0ῦ βακαπα 5ουροπ(ῖ5 βροσϊθτη Ἠαβθηςς αιοᾷ 
πανγαβοπϊ ἆθ οσίθπίο απιέ οτἱρίπεια ἀθαῖί, απιέ εἶις απσιπποπίατη Γαοίατη οδῦ.. Απη]]ς 
οσί πατταίίο ἆ6 πποπίο, ες πανῖ 1π φοορα]απα πηπίαία αᾱ Πίσας Ῥμαασῖω οτίο:. Οὐγς». 

908. Λἰσχρόν.] ᾿Εφύβριστον, ἀπδές. Δη- 

ρόν.] ᾿Ἐπὶ πολὺν χρόνο. Ἰκενεόν.] Κενὸν, 
ἄπρακτον. 300. Τλῆτε.] Καρτερήσατε, 

καὶ ὑπομείνατε χρόνον ὀλίγον δή τνα. 
Δαῶμεν.] Μάθωµεν. 399. Εἰ ἐτεόν.] 

Εὶ ἀληθές. ᾿Ηὲ καὶ οὐκί.] ᾿Η καὶ οὖδα- 
μῶς. 3οι. Ἴδμε.] Ἴσμεν, οἴδαμεν. 

902. Μάρτυρο.] Μάρτυρε. Οὓς μὴ 

κΏρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι.] Ὅσους 

µη προκαθαρπάσας ὃ θάνατος ἀπῆλθε. 

κῆρες γὰρ αἱ θανατηφόροι µοῖραι. 303. 

Χθιζά τε καὶ πρώϊζα.] Χθὲς καὶ πρώην. 
Κατεσμίκρυνε δὲ τὸν ἐνναετῆ χρόνον, ἵνα 

μὴ διὰ τῆς ἀναμνήσεως πλέον ποιήση 

ἀγωνιᾶσαι τοὺς Ἓλληνας, Αὐλίδα.] Δῦ- 

λὶς πόλις Βοιωτίας, κεκληµένη ἀπὸ τοῦ 

αὐτόθι αὐλισθῆναι, ὃ ἐστιν, ἄθροισθῆναι 
τὸν Ἑλληνικὸν στρατό. 304. Ἠγερε- 

θοντο.] Συνηθροίζωτο. 395. ᾽Αμϕὶ δὲ 
κρήνην.] Περὶ τὴν κρήνην. 396. Ἔρδομεν.] 
1” . » / 
Ἐπετελοῦμεν, ἐθύομεν. "Γεληέσσας ἑκα- 
τόµβας.] Τελείας θυσίας. 307. Πλα- 
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ἔνθ) ἐφώνη µεγα σήµω᾽ δρώκων ἐπὶ γώτω δαφομὸς, 
/ / ο  Ν ” / στ ΄ 

σµερδαλέος, τόν ῥ αὖτος Ολύμπιος ἦκε φέωσοε, 
βωμοῦ ὑπαίξας πρός ῥω πλαωτώνιστον ὄρουσε 31ο 

ἔνθα ὃ ἔ ἔσαν στρουθοῖο γεοσσοἳ, νήπια τέκνα, 

ζζω ε επ ἀκροτώτῳ, πετώλοις ὑποπεπτηῶτες, 

ὀκτω" ώταρ µήτηρ ενώτη ἦν, ἡ τέκε τέκνα” 

ἔνθ ο ογε τοὺς ἐλεειὼ κατήσθιε τετριγώτας᾽ 

μήτη δ) ἀμφεποτατο ὀδυρομένη φίλα τέκνο 3ις 

τήν ὃ ἐλελιζώμενος πτέρυγος λό(θεν ὠμφιωχνῖαν. 
ον ” . Ὃ το .- 3. Ν 

αυταρ επεὶ κατο τέκν ἔφαγε στρουθοῖο καὶ αὐτην, 
Ν Ν / ο Ν ε/ ”/ 

τον μεν αρίζηλον θηκε θεὺς, οσπερ ἔφηνε᾽ 

816. τήν δὲ Εελιξάμενος οἳ [οτίο ἀνι[αχυῖαν ν. 0058. 

Ν. 162. 34. Ἐκ Ἰ. ]. ἀποίππα 65κο Ἰουυπι Ῥ]αίοπῖς ἵπ Ῥ]μαάτο Το. ΤΠ. Ρ. 2290. πἆ φπθπι 
6εστο αιάἷς Ο5. Τ. 7. πιοπεί τηε. 

390. τόν ῥ αὐτὸς Ὀλύμπιος Ίκε φόωσδε. Ὠεο]ατατιγ οδίοπ ποβο. Ῥετηί (Ἰοετο: 
νιάϊπις----ἀγασοπθτη, «7ουΐς μέ ριύκι (ἱπαρα]κι) Ρρεπείταδαί αὖ ατα: πὲ τεοίο Ἱθοῖε 
ἀοοιῖας. ΗοίΠπσογ.---312. πετάλοις ὑποπεπτηῶτες. 5αῦ ἐτοπάῖρις οοηδάθηίος, Ιαίαῃ- 
ἴο5.. ατιῖς σταπιππα (οί ταοπῖρας νοσεπα οοηδἑμαπές νετα ταίΙο ε.α νἰάρίας, απ{ῖ- 
α παπά ΓΟΓΠΙΔΠΗ Γ1956 πτέω. ὑποπτίω. ηποὰ νιι]σο πίπτω [ασιτας πάς πέπτα. πεπτὼς, 
πεπτεὼς θὲ πεπτώς. Τίθταπα Ἱεριαιχ Οὰ Ν. 985. Ῥο. Ἠετο. 205. ΑΡο]οΠ. ΤΥ. 1263. 
Έτρο . ]. ὑποπεσόντες. ὑποκείμενι. Αριά Οἴσορτοπεπα οσί: ΘΟµἱ ρἰαίαπὶ ἵπ γαπιο Γο]ἱ0- 
τηπα ἰθαπαῖπα 5ερίος οογγέριϊέ Ριζον. --ᾱ16. ὑπιρίοαης 5ε εἰ (κατὰ της) πτέρυγος" οἷ- 
66ο ]. ο. φαξ Ἠρθγε: οι ́ εγις ἱπιπαπὶ {απίαυϊε υἰδσεγα Ἰπογκι.--- 318. ὅσπερ ἔφηνε. 
πῖ Πθγαπα 324. οί 390- ἦκε φόωσδε. (ΟἹοθτο Ραι]]ο θες Ἠαο εχΠέ: φιιῖ τιιοὶ εί] 
γαὶ, (ὅσπερ ἔφηνε), «Φεπῖίον δαιγπζις, ἰάεπι αὐαίαῖί, (οοπίτα (παπι ἀρίζηλον θηκε) αἱ 
ἀπὸ Γογπιαυϊέ ἐαρπείτια απο: 8ακο Ππο]αδίθ. 

τανίστω.] Ὑπὸ τῇ ἱερᾷῷ πλατάνῳ. ἹΤῇῃ 
μέν τοι τάσει ἀναγνωστέον ὡς, κυπαρίσ- 
σῳ. “Ῥέεν.] Ἔβῥει, ἐφέρετο. ᾽Αγλαύ.] 
Καλόν. 398. Ἔνθ' ἐφάνη.] Ὅπου ἡμῖν 

ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ.] ᾿ΕἘπὶ τῷ ἑψηλῷ ἄκρο- 
κλάδῳ. Πετάλοις.] Φύλλοις. Ὕποπεπτη- 
υ) 5 / “ ΄ 

ὤτες.] Ὑποπεπτωκότες, υποκείμενο. 314. 

Ἐλεειά.] ᾿Ελεεμῶς, οἰκτρῶς. Ἱατή- 
ὤφθη ὁ δράκων. οὕτινας δράκοντος τὸ ὄνο- 

ς Φε μες ο, 
µα ὁ Πορφύριος ἐν τοῖς ζητήμασί φησι, 

λέγων αὐτὸν Σθένιον. οὕτως γὰρ ἱστόρη- 

ται Διονυσίῳ, ἐν τῇ ε’. τῶν ἀπόρων. Σῆ- 
ος ες 

μα.] Σημεῖον ἡμῖν ἐφάνη ὑπὸ Διὸς πεµ- 

φθέν. Νῶτα δαφοινός.] Πυῤῥὸς κατὰ τὰ 

γῶτα. ἢ ὁ ἄγαν φόνος 39090. Σµερ- 
δαλέος.] Καταπληκτικὸς, φοβερός. ὉΟ- 

λύμπιος.] Ὁ ᾖἸεύς. "Ηκεν.] ᾿Αϕήκεν, 

ἔπεμψε. Φόωσδε.] Εἰς τὸ φᾶς. 319. 
Ῥωμοῦ ὃ ὑπαῖξας.] Τοῦ βωμοῦ ὑπεξελ- 
θών. Πρός ῥα πλατάνιστον.] Πρὸς τὴν 
πλάτανον δή. Ὄρουσεν.]. "Ανάρμησεν, 
ἀνῆλθε, 311. Ἔσαν.] Ἠσαν, ὑπῆρ- 

Χαν. Στρουθαῖο.] Στρουθοῦ. Νεισσώ.] 
Πῶλα. ἨΝήπια.] Μικρά. 312. Ὅζω 

͵ 

σθιε.] Κατηνήλισκε, κατέτρωγε. Τετρι-. 

γῶτας.] ρέζοντας, κράζοντας, ποῖάν τι-- 

να φωνὴν ἀποτελοῦντας. 315. ᾿Αμϕε- 

ποτᾶτο.] Περὶ αὐτοὺς ἐπέτετο. 316. 
Πτέρνγος.] Παροξυτόνως. Καὶ ὁ μὸ κα-- 

νὼν θέλει προπαροξντόνως, ὡς ὄρτυγος. 
ἀλλ ἐπειδῇ οὕτως δεκεῖ στίζειν τῷ ᾿Αρι- 

στάρχω, πειθόµεθα αὐτῷ, ὡς πάνυ ἀρί- 

στῳ γραμματικῷ. Λάβεν.] ᾿Εκράτησεν. 
᾽Αμϕιαχυῖαν.] Περ τὰ τέκνα αὐτῆς 

θρηνοῦσαν. 317. Κατὰ τέκν ἔφαγε.] 

Κατέφαγε τὰ τέκνα. Καὶ αὐτήν.] Την 
στρουθὺν δηλωότι. 3418. Τὸν μέν.] 
Τοῦτον μέν. ᾿Αρίζηλο.] Διάδηλον φα- 
γερό. Θἤκεν.] Ἓθηκε, ἐποίησε. Θεὸς, 
ὕσπερ ἐφηνε.] Ὅστις αὐτὸν φανῆναι 
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λάαν γὰρ κα ἔθηκε Κρόνου παις ὠγκυλομήτεω 

ἡμεῖς δ' ἑσταότες θαυμάζοµεν, οἷον ἐτύχθη. 3309 
ὣς οὖν δεια πέλωρα θεών εἰσηλθ. ἑκατόμβας. 
Κόλχας ὃ αὐτίκ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευε' 

τίπτ᾽ ἄνεῳ ἐγένεσθε, κάρη κοµέωντες Αχαιο» 

ἡμήν μεν τόδ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μητιέτα Ζευς, 

ὄψιμον, ὀψιτέλεστον, ὅ οου χλέος οὗποτ᾽ ὀλείται. 305 

ὡς ουτος κατα τέχν᾽ ἔφαγε στρουθοῖο, καὶ αὐτὴν, 

ὀκτῶ, ώταρ μήτηρ, ἑνώτη Ἰν, Ἡ τέχε τέκνα" 

ῶς ἡμεῖς τοσσαυτ ἔτεα πτολεμίξοµεν αὖθι, 

τῶ θεκώτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυώγυια». 

κενός ϐ ὣς ὠγόρευε' τὰ δη νὺν πάντα τελεῖται. 330 

αλλ᾽ ῶγε, μήμνετε πόντες, εὐκνήμιδες ᾽Αχαιοὶι, 

αὐτοῦ, εἰσόκεν ἄστυ μέγα Πριώμμοιο ἔλωμεν. 

ὋὪς ἔφατ᾽ ᾿Αργέίοι δὲ μεγ ἔωχρονν (άμφι δὲ νηες 

σµερδαλέον κονάβφησαν, ἀὐσάντων ὑπ᾿ Αχαιών) 

338. τοσσαῦτα Γέτεα ΡοΠΙΙΩΠΙαΓΙΠΙ Γέτη. 332. εἰσόκε [άστυ μέγα 
Πριάμοιο Γάλφη. 333. μέγ Είαχον ν. 0055. Γη1ί {οτε ᾿Αργεῖοι ὃ ἐπιξίξαχον. 

321. πέλωρα βεῶν εἰσπλθ' ἑκατόμβας. Ῥτο τὸ πέλωρ εἰσηλβε, ἐπίεγ δαυγ{βοαπιάιίηι πποῖι- 

δἐγιίπι υἰδιώπ εδί, αοοἰαἰέ ἐπίεγ. (ἴσρτο: ΠΙΟ ΙΙ υἰάίπιιι ἔτι πιθαῖῖ αἴυιιπι Όεγβα- 
ΡΙΕΥ αγὶ.. ἵπ Ἠου οοπ(ϊπευαίαΣ τὸ τέρας. Ἰ0ῦ μέγα σημα Ιπ ν. 395. Οαοπαπίεπι α- 
ἴοπα Ῥαία Ιπουρτοίαίοποπι Ἱία ΙΠδίπετα, τὲ αὐαπαργααπα Ἠαμοαῦ αππΟΙΙ Ίαρδίπα 
ρου ἄευογαίος ΡάΔΔΕΓΕΝ. ΒΙπΙΙ πποάο Ογοπῖ θἱθεγὶ ἀουογαί αι. ραγθηίθ ἀῑσίὶ βιιηῦ. 

3323. πίπτ᾽ ἄνεῳ ἐγένεσθε. (Ἴσρνο: Φιζάπαπι ἰογρεηίος «ιδίο οὐδίιριιϊκίίς, «4ο]ιυὶ 2 
3324. 5. ΛΜοδῖ Ἰιῶσ ρογίομία ἀθίπι ἀεαὶί ἐρδε σγεαίο) {πατἠρ ἀθανάτων) {αγᾶα οξ 9εγα 

λεὐπῖς, δεί Γαπια ασ ζατιῖε ρογοιιῖ. 
3309. τελεῖσαι. ἴπι 60 Φιιιέ τι θυοπέιι ᾖαδεαπἰ. Ἓεπο Οἴσθτο: φιιῶ Ἴαπι πιαίιγα 

υἰαειἶε, Ἡ. Ἱπδίαπίῖα, ]απα]απα ενοπίιτα, 56α Ῥτορίπαπα, αἱ Ηοίδηρ. το ἀ1δ. 

ἐποίησεν ὁ Λεύ. 310. Λᾶαν.] Λίθω. μίξομεν.] Πολεμήσομεν. Ἀὖθι.] Αὐτόθι 
3209. Ἑσταύτες.] Ἑστηκότε, Θαυμά- ἐν τῇ ἸΙλίω. 329. Τῷ δεκάτῳ δέ.] 
ζομεν.] ᾿Εξεπληττόμεθα. Οἷον ἐτύχθη.] Ἡροσληπτέον, ἐνιαυτῷ. Λἱρήσομεν.] Πορ- 

Οἷον ἐγένετο. 321. ὋὩς οὖν δεµώ.] θήσομε. 339. Κεῖνς.] ᾿Ἐκεῖος. Τὰ 

Ὡς οὖν φοβερά. Πέλωρα.] Μέγιστα ση- δὴ νῦν.] λαῦτα ἐπὶ τοῦ παρύντο. Τε- 
µεῖα. 322. Θεοπροπέων.] Μαντευόμε- λεῖται.] Τελειοῦται, πληροῦται. 331. 

νο. 323. Τίπτε.] Τί δή ποτε. Ανεῳ.] Μίμνετε.] Μένεε. 332. Βϊσόκεν.] 

φωνα. κατὰ στέρησυ, τῆς ἰωῆς, ὅ ἐστι, Έως ἄν. "Αστυ.] Πόλι. 333. Ὡς 

τῆς φωνῆς. 324. Ἠμῖ μέ.] Ἡμν ἐφατ'. ᾿Αργεῖοι δὲ µέγ ἴαχω.] Καὶ τὰ 
μὲν οὖν. έρας.] Σηµεῖω. 325. Ὄψι- ἑξῆς. Τὸ ἑξῆς οὕτως Ὡς ἔφατ᾽. ᾿Αρ- 

μον.] ἈΒραδυχρόνιω. ᾿Οψιτέλεστο.] µγεῖοι δὲ µέγ ἴαχο, μῶθον ἐπαινήσαντες 

ὈΟψὲ καὶ βραδέως τελεσθησόμενοῳ. Ὅου ᾿Οδυσσῆος θείιο. ᾽Αμϕὶ δὲ νΠες.] 'Αμ- 

κλέος.] Οὗτινς η δόξα. Οὕποτε.] Οὐ- «φοτέρωθεν αἱ νΠες, ὅ ἐστι, πᾶσαι. 334. 

δέποτε, Ἰ, οὐκ ἂν, ἡ δόξα ἀπολεῖται. Σμερδαλέω.] Σμερδνὸν, καταπληκτικὸν, 

3328. Ὡς ἡμεῖς.] Οὕτως ἡμεῖς. Ἠτολε- φοβερό. Ἰοάβησαν.] Ἠχησαν. ᾿Λὺ- 
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μῖθον επαινήσωντες Ὀδυσσηος θείοιο. 335 

τοῖσι δε καὶ μετέειπε Γερήνίος ἱππότα Νέστωρ" 
Ὢ πόποι, ή δη παισὶν εοικότες ὠγοράασθε 

νηπιάχοις, οἳς οὔτι μελει πολεμηϊα έργα. 
πη δ] συνθεσίαι τε καὶ ὄρκια (βήσεται ἡ ἡμι; ; 
ἐν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο, µ µήδεώ τ᾽ ἀνδρῶν ; 349 

ο τ’ ἄκρητοι καὶ δεζιαὶ, ᾗ ἢς ἐπέπιθμεν : 
΄.. / 

336. µετέξειπε. 337. παισὶ Γε[οικότες. 335. πολεµήϊα Εέργα. 

337---368. Ῥπορθαϊς Νοκίος [Ἴγδεῖς οαπι ο ρασίο πιβποπά πα. δἷέ, ἆοπευ Ττοῖα οκ- 
Ῥαρσπαία Εαθπῖςς ποπ. νοτυῖν 6596 αροπάπη, δεὰ ππαπτα, Ππ]]ο ἸαὐΙίο τεδρθοξα 60ΓΙΠΗ, 
ο απί ἀκοίδίαπα αὖ οχετοῖα Γορρτϊπί απί ράρηατθ τοσιδεπές ουρο εἀποεπάας ε5σε 
οορίας. η] οργίατηα ταοπθια ογάπαπάασπα οορίαγαπα Ῥτοροπ16 Νερίος. 
ο. β8Τθ41. ποσά Ριεγῖς ροπιραγαπζας Αολϊν], που. αρεοῖαῖ αἲ ἀγορασδαι, (πα{εΠιΙ5 
πι ϱΟΠΟΙΟΠΕ 5εἀθηῖ, κεὰ ία νετρῖς οοπίεπάπέ ἰπίες 56, αὈὶ πιαητα είτοπιε εγαί Ώρεῃ- 

ἁμπα.  Ἀεπιρο πο φυϊά σπα ἀεΠΠογαπά1. οσα πο ΤΕΠΙΡΙΙΣ 6596 αἲί ἈΝθδίογ: κἴδιο ἀνος- ] ς Γπλρναιςς ο ελα, : 
ἀθπάνπα απ ππαποπάπτη: ον {ῴάετο θηῖπα πθ φμ]άθπι 4ς ἀἴδορσδιι ἀεμρετατί Ῥο556. βή- 1 
σεται θδί ῥτΟ ὠποβήσεται, αἲ οί ἵπ Ἠεδγο]. ο ἐν πυρὶ γίνεσθαι ποία απηαα {οσα Ῥτο 
66 ααοὰ Ἠ05 αείεγὴ οι ἱπφιεῖ ἀἰοπαας: Ξ ἀφανίζεσθαι. 

338. ος οὔτι µέλει πολεμήία ἔργαν πράγματα, Ἡ. 6. πόλεµος, ιῖ 5οπιθ] ΠΠΟΠΘΗΙΗ, φιιῖ 
π0Ίε διά επ, φιῖ ὑπερεγ φιωεέ τε πε αγίς, ἐπογίεν, ταῖ 4 ππαΠθτῖνις Ἡ. 236. 

ἃ4ι. ιν νοπζεπαταπα ογάο εἰ πθχις 5ἱρί οοηκίεί, απηκάνενίθάατη δὲ γεσίατο, 

σάντων.] Βοησάντω. 335. ᾿Ἐπαινή- 
σαντες.] ᾿Ἐπαινέσαντες. ᾿Οδυσσῆος θεῖ-- 

οιο.] Το θείον καὶ θαυμαστοῦ ᾿Οδυσ- 
σέως. 336. Γερήνιος.] Ἔντιμος, παρὰ 

τὸ γέρα. "Η, ὁ ἐν Γερήνῃ κώμη τρα- 
φεί “Ἱππότα.] ᾿Αντὶ τοῦ ἱππικός. νῦν 

δὲ, φυγάς. ὁ γὰρ Ποιητὴς νῦν, ἀντὶ τοῦ 

φυγάδος κέχρηται. "Βρακλῆς ἐπιστρα- 

τείσας τῇ Πύλῳ, διὰ τὸ μὴ καθαρθηναι 

αὐτὸν ὑπὸ ὙΝηλέως τὸν Ἰφίτου Φόνον, 

καὶ διὰ τὴν τῶν Νηλεϊδῶν ἀφροσύνη», 
πολὺς ἦν πορθῶν τὴν πόλι». καὶ ἐφ᾽ ὅσον 
μὲν Περικλύμενος ὁ Νηλέως ἔζη, δυσά- 
λωτος ἦν ἤ πόλις. ἀμφίβιας γὰρ ἐγένετο 
ἐκεῖνος. καὶ δὴ γενόµενον αὐτὸν µέλισ- 

σαν, καὶ στάντα ἐπὶ τοῦ "Ἡρακλέους 

ἅρματος, ᾿Αθηνᾶ εἰκάσασα Ἡρακλεῖ, 

ἐποίησεν ἀναιρεθῆναι. τότε Νέστωρ ἐν 

Γερήνοις τρεφόµενος, πορθηθείσης τῆς Πύ- 

λου, καὶ τῶν ἔνδεκα ἀδελφῶν αὐτοῦ 
ἀναιρεβέντων, μόνος περιελείφθη. διὸ 

καὶ Γερήνιας ὠνομκάσθη. “Ἱστορεῖ Ἡσίο- 

ὃος ἐν καταλόγοις. 337. ᾿Εοικότες.] 

ὨὩμοιωμένα. ᾿Αγοράασθε.] ᾿Εκκλησιά- 
ζετε, δημηγορεῖτε. 338. Νηπιάχοις.] 
Νηπίοις ἴσα φρονεῖτε. Οἷς οὔτι.] Οἷς οὐ- 
δέν. Μέλει.] Διὰ φρωτίδος ἐστί. Το- 

Υο.. 1. 

λεμήϊα ἔργα.] Πολεμικὰ ἔργα. 339 

Ποῦ δή.] Ἠτοι, Ποῦ δή. ἤ, Πῶς δή. 
Συνθεσίαι.] Αἱ συνθῆκαι. "Ὅρκια.] ὍὉρ- 

κο. Ῥήσεται.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἔβησαν, ἐπο-- 

ρεύθησαν. ἢ ἀντὶ τοῦ, πῶς ἐκπληρώσομεν 
Ν ϱ ο 3 /΄ Ν εν» / 

τοὺς ὅρκους, οὓς ἐποιησάμεθα περὶ Ἑλέ- 
γης Ποῶ δη συνθεσίαι τε.] Ποῦ δὴ καὶ 
αἱ συνθῆκαι; Τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἀρί- 

στων ἐπὶ µνηστείαν τῆς Ἑλένης παρόν- 
πων διὰ γένος καὶ κάλλος, Τυνδάρεως ὁ 

Ν Φ σω “ Ν ” 

πατηρ αὐτῆς, ὣς τιες φᾳασί, φυλασσὀ- 

µενος, µή ποτε, ἕνα αὐτῶν προκρίνας, 
τοὺς ἄλλους ἐχθροὺς ποιήσηται, Κοινὸν 
τρ ον , ον ας. , 

αὐτῶν ὅρκον ἔλαβε», ἡ μὴν τῷ ληψομένῳ 
ν Αν άῤΕ ͵ θωμα, , 

τὴν παῖδα, ἀδικουμένῳ περὶ αὐτὴν, σφό- 
ὃρα ἐπαμυνεῖν. διόπερ Μενελάῳ αὐτὴν 
ἐκδίδωσι, καὶ μετ οὗ πολὺν χρόνον, ἂρ- 
παχθείσης ὑπὸ ᾿Ἀλεξάνδρου, ἐκοινώνησαν 
τῆς στρατείας διὰ τοὺς γενοµένους ὅρκους. 

Ἡ ἱστορία παρὰ Στησιχόρω. 
: ͵ 
Αποβήσεται. 

Βήσεται.] 

340. Ἐν πυρὶ δη βουλαί 
τε γενοαίατο µήδεά τ᾽ ἀνδρῶν.] Ὑπὸ τοῦ 
πυρὸς ἀφανισθεῖεν αἵ τε γνῶμαι ὑμῶν, 

καὶ τὰ βουλεύμµατα. Μήδεα.] Βουλεύ- 
µατα, σκέψεις. Γενοίωτο.] Γένοιντο. 

841. Σπωδαί τ' ἄκρητοι.] Καὶ αἱ δι 
ἀκράτου οἴνου γενόµεναι θυσίαι. Δεξιαί.] 

π 
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οὕτως γάρ ῥ ἐπεεσσ᾽ ἐριδαίνοµεν, οὖδε τι μηχος 

εὑρέμεναι θυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθώδ᾽ ἐόντες. 

Άτρειδη, σὺ ο ἔθ, ῶς πρὶν, έχων ἀστεμφέα (Θουλὴν. 

ὤρχευ' "Αργείοισι κατα κρατερας ὑσμμωας" 345 

τούσδε ὃ ἔω φθινύθευ, ε ενα καὶ δύο, τοί κεν Ἀχαιῶν 

νόσφῳ βουλεύωσ’, ἄνυσις ὃ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν. 

πρὺν "Αργοσδ. ἱέν., πρυ καὶ Διος αἰγιόχοιο 

γνώµεναι εἴτε ψεῦδος ὁ ὑπόσχεσις, πε καὶ οὐκί. 

φημὶ γαρ οὖν κατανευσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα 35ο 

ἥματι τω, ὅτε νηυσὶν επ᾽ ὠκυπόροισι ἔθαινον 

349. γὰρ Εεπέεσσ’. 345. νυ]ς. ἄρχευ ᾿Αργείοισι. 

ορίαϊνιη, οἱ Ἡ. ]. Ῥνο Γαίαγο 655ο Ροδίέαπα ϱἳ οοπΙπιιανί Ιπίργτοραίοηθπα: 419 Ἰποάο 
ἑαπάθπη ενθηίπιπ δππα Παβοριπέ Ρρασία οί Ρτοπιδεα 5 αρίραπίηθ ἵπ νοπίος Ἱπγῖα ο0Π- 
βία οίο.----γάρ ῥ ν. 343. εδί Ι{θγιπι Ῥτο δὴ ἄρα. }γιιδίγα δαπε υεγύα Γαοἰπιις, εἰ υεγδἰς 
γεπι επρεαίγε υοζιωπ. Θαῖπ ἔτι ο 4γίάα οὔιιὸ οορίας.----σπονδαὶ ἄμρητοι Ῥτο σπονδαῖς 
οἴνου ἀκράπου. Όππα απίοπι Ἡοπιθγις Ισπογθί Ῥασέαπα Τγηαατεϊ οππα Ῥπουίς Ηε]επαν, 
οαἳ πθο Τ]σγᾶ. Τ. 9. αλφ]ά ήραογο νἰάείαν, νἱάρηξας Ῥοῦας τορρίο απ ρορὶρίε 
ΑΡραΠΘΙΊΠΟΠ σπα βΙησιι]ῖς οὐ ἵΠ Απιάς σπτη οπαπῖθιις κασταπιεπῖο αἀασῖῖς.---342. μΏγος 
νο] κα ρἰπέε]]Ηρ], οκρθάϊοπάϊ Ρε] τασπστι.----343. ἐνθάδ ἐόντες. αἆ Ἠϊτιπι απ Ἠ]ο ἐν 
ὤγορα. 

346. ι πιος κοπίοπϊαγαπα Ἱαπούπτα οσ]1ς 5ο οβογγθί, Ῥαγθηίμθεία ΠΟΠ. τηα]θ 
3Ρροπας Υουρὶδ: ὤνυσις δ' οὖκ ἔσσεται αὐπῶν' Βο]]οεί ]αηπσεπάα 5ιηῖ, οὗ βουλεύωσί κε 
νόσφιν (8εογιῶπ α- οε(ογῖς),  Αργοσδ Ιέναι πρὶν, πρὶν (πρὶν Ἰ) καὶ γνώµεναι. Βογιπι, φιιῖ 
Τογίο κἱο φἰαἑηιιέ, 69ο ἄπηφος γεάειώιάπι πθο ουεπέιήι απιριὲί οπρεοίαχιάιῖη, ΟΙ 
οοηίθιπία ραιιοΙαίοπι εἰοναῖ ἕνα καὶ δύο, ἸθηιΙΘ Θ05 ΡΓΟΡΟΒΙΠΙΠΗ 6956 ΘΗΘΟΙΙΙΓΟΡ : 
ποῦτο οὖν ἀνύσουσι πες αὰ οΏθοίιτα ροτάοθηί.---340. ὑπόσχεσις Ρτο ναθϊαϊπῖο, εκ τπογθ 
Ῥγῖκοῖ ον], 

359. φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσα!, απηιιῖκερ νο]. πο Ττοίαπι εκριΙβΠαΕΗΤΟΡ 8996. Άρε- 
εἰαηί απίθπα Ἠορο αἲ πονπη οδίθηΙπα: φπος, οππη σασί Αιάς εο]νῖδδεί, α ἀθσίτα 

πμΙσ] 
παι οἱ 

Μριατανεναῦ. ἨὈϊνενκαπα αὖ Ίου εδ ἴεγβτπα ΟΝΘΗΔΙΤΗ : 
{οοβοπεπι Ατοαῖς ο αρίίου αππιιθγαῦ, 

Δεξιώσεις, συνθῆκαι. Ἠις ἐπέπιθμε».] 

Δῖς 342. Αὕτως.] 
Εἰκῇν µάτην. ᾿Επέεσσι.] Λόγοι Ἔρι- 

δαίνοµεν.] ᾿Ερίζομεν, φιλονεικοῦμεν. ΜΠ- 
χος.] Μηχάνηµα, τέχνασμα. 343. Εὺ- 

ρέμεναι.] Εδρεῖν. ᾿Εώτες.] Ὄντες. ὑπ- 

άρχωτε. 344. Ὡς πρί.] Ὡς καὶ 

πρότερο. ᾿Αστεμφέα.] ᾿Ασφαλῇ καὶ 
345. Αρχευ ᾿Αργείοι- 

συ.] Ἠγοῶ τῶν Ελλήνων Κρατεράς.] 
ἼἸσχυράς. "Ὑσμύίας.] Μάχας. 346. 

Τούσδε δ᾽ εα.] Τούτους δὲ έα. «Φθιύ- 

θειν.] Φθείρεσθαι. Ἔνα καὶ δύο.] Εὐφνέ- 

στερον αἰίττεται ᾿Αχιλλέα καὶ Πάτρο- 

κλον. ἕτεροι δὲ, ἕνα καὶ δύο, ἀντὶ τοῦ, 

Θερσίτην καὶ ἕτερον τοιοῦτον. Οἵ κεν.] 
347. Νόέσφνυ.] ᾿Ιδία, χω- 

ἐπεπιστεύκειμεν. 

ἀμετακύητον. 

ῇ 
Οἵτινες ἄν. 

410 βαοτῖς. Γαοίῖς απίθ ργο- 
ΒηπηϊΗίογ σὺ δ' ὑπέσχεο καὶ κατένευσας Ἡ. Ο. 374- 

ρίς. "Άνυσις ὃ) οὐκ ἔσσεται αὐτῶν.] Ἔν- 

τελῆς δὲ πρᾶξις οὗ γενήσεται αὐτῶν, 

ὥστε πρὸ ποῦ δέοντας χρόνου πορευθῆναι 

ἡμᾶς εἰς τὴν Πελοπόννησον τῇ Διὸς γνό- 

µῃ. Οὐκ ἔσσεται.] Οὐ γενήσεται. 349. 
Πρί.] ΠἩρότερν. Λ᾿Ἰέναι.] Παραγενέ- 

849. Γνώµεναι.] Γνῶναι. Ψεῦ- 
δος ὑπόσχεσις.] Ψειδὴς η ὑπόσχεσις. ᾿Ηὲ 

5ο. Φημὶ 
γὰρ οὖν.) Ὑπολαμβάνω οὖν δή. Κατα- 
γεῦσαι.] ᾿Επιεῖσαι. Ὑπερμεέα.] Ὕ- 

σθαι. 

ο Θρρηε" μας. 
καὶ οὐκί.] 'Η καὶ οὐδαμῶς. 

/ .. ὃν / / / 

περέχοντα τῇ δυνάμε: πάντων. Ἰροίω- 
. 2. Ν 

να.] Ἰρόνου παῖδα, Δία. εἰσὶ γὰρ καὶ 
ς ος 

ἕτεροι, ἀἄῤῥενες μὲν, Ποσειδῶν, “Αιδης. 
ς ς υ 

θήλειαι δε, Ηρα. 
: ο 
Ἠματι τῦ.] Ἐν ἐκείνῃ τ έρᾳ. : | “ η σῃ ρα 

. . , ”. { Ὠκυπόροισι.] Ταχείαις. Εβαινω.] ᾿Ἐνέ- 

Ἑστία, Δημήτηρ, 
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Αργείοι, Τρώεσσι φένον καὶ κηρα φέροντες, 

ὠστράπτων ἐπιδεξι - εαίσιμα σήµοτα φαίνων. 

τῷ, μη τις πρὶν ἐπειγέσθω οἶκονδε νεεσθαν, 

πριν τυα αρ Ύρωων ὠλοχω κατακοιµηθήναι, α55 

τίσασθωι ὃ Ελένης ὀρμήματα τε στοναχάς τε. 

εἰ δὲ τις ἐκπώγλως έθελει οἴκόνδε νέεσθαι, 

ἁπτεσθω ἡ ης γήος εὔσσελμιοιο ελα μηςι 

όφρα πρόσθ᾽ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον επίσπη. 

ἄλλα, ὤναξ, αὖτος τ εὖ μήδεο, πείθεό τ' ἄλλῳ' 36ο 

οὗτοι το πο επος ἔσσεται, ὅ ττι πεν εἴπω. 

354. Γοκόνδε. 357. Γοϊκόνδε. 36ο. ἀλλὰ Γάναξ. 
361. Γέπος---ὅ ττι κε Γείπω. 

858. ης. 

--λ53. ἀστρώπτων. ΟΤΙ απίθοθεκίςσοί Κρονίωνα: απασο]αίποπ, ἵπ οπιηῖρας. δοηρίονίριις, 
τη] {ο πιαρῖς ἵπ απϊφιοτῖθας, γοηθηίος ουνίάπα. οἱ. Ζ. 51ο. οἱ αΏΡί. Αὲ 5οΠέο τποτε 
ἀῑχιε πε. Θ. τς. Γιγνώσκω δ' ὅτι µοι πρόφρων χαπτένευσε Κρονίων. (θίετῖς τονροπά εί Ίουας 

πο. 356. Ζεὺς δὲ σφιν Κρονίδης ἔνδεξια σήματα φαίνων ἀστρώπτει, 

354---θ. Ν. 6. απίεηπαπα τατὸς οαρία ές Ἱία Γοπίπο ἵπ. φουν{ζαίοπα αὐτοῦ οοτροσῖ5 
5υἳ Ῥοϊονίατεπα ἀοπιϊπῖς ἔαοσγα ἀεμοραπί. Αά 5απκαπα τιαδΙοπαπα Ποπάπαπα Ῥτπιία 
νϊοιονία οοπππεπιογαξ: εἰ απϊάθπα Ἡ. Ἱ. αἰοίκορπάς Ἰπ]ατί ες Ἠε]επα ταρία σΙπ] 
Ἱπ]αγία,---ποίν τινα, ἀεμεὺαῖ αὐτὸν, αί ἕκαστον.---356. Όιτα εἲ απηθίσιια Υθυδις 85611- 
τοπία. Απ οπῖπι {ρείας Ηο]σηο δαπέ ὁρμήμαπα Εἱ στονα χα), απί αΠονιιπα, Ῥτορίες 
Ἠ]ατα. Ἔαπι ὄρμημα αιιῦ οί απϊπαϊ παρθί5, πποῦαδ, οοπΠδΙατη, οορ]ίαπίο, απίῦ δέ Ργο- 
{οοπο. Βἱ ἀρεῖας Ηε]επες 5ιαπέ ὁρμήματα εἳ στοναχα), (ρτο ὄρμημα καὶ στοναχὴ) πθοθννθ 
οσί Νοκίογεπι βίαίαθσε, Ππν]ίανα Πσνο ταρίατη, οἱ Ππνίίατα α- Γτο]απϊς τεποτὶ: αια. 
παῖπιις σοπγθπιΏέ οτη ῑψ (105 αΠδῖ ἆς οα πατταπύας. Απ αἆ Αολῑνον Ἠωο Γο[θΓΙΙ- 
Όπσς οτί ῥγο[εοίῖο εἰ «γπιπ αὖ 4ολζοῖν εααπ]αία Ἑλένης χάριν, Ένεκα, 41185 α]οἶνο 
νοἰευαπί Αονί Ὀδ]]ο το]απϊς Πλατο. ΑΙέθγιπα Ἠος {ονίο ργωρίαῦ. 

350. Α]ῑαδ πιο ἐφέπεται, κιχάνει, τινὰ, ΠΟΥ εἰ ὑπιθείίοπι οοπδεφιζέιο. υἴπισι. Αἲ 
αριά Ἡοππεγυπα αῑφιιῖς ἀῑοίίας ἐπισπεῖν Άάνατον καὶ πότµον, οὐπδεφιῖ, φποά Παπά 
ομρείεγε πιογίεπι. Τετ ιιξ Ἠ09, ἄει Τοὰ [ἰπάεπ. 81ο Ἰπά. Ζ. 412. Ο. 495. Τ. 204. Υ. 337 
Φ, 10ο. Χ. 30. 

βαινον, εἰσίεσαν. 3532. Φόνον καὶ κηρα.] 
Θανατηφόρον εἱμαρμένη». 353. ᾿Αστρά- 
πτων.] ᾽᾿Αστραπὰς ποιῶν. ᾿Ἐπιδέξια.] 
Ἐπιδεξίως, αἰσίως. Ἐναίσιμα.] Καθή- 

κοντα, συµφέροτα, ἀγαθά. Σήµατα.] 
Σηµεῖα. Φαΐνων.] Δεικνὺς, καὶ φανερὰ 

ποιῶν ἡμῖ. 354. Τῷ, µή τις.] Διὸ 
µηδείς. ᾿Επειγέσθω.] Σπουδαζέτω, σπευ- 

δέτω. 3Ἀ55. Πρι.] Πρὶν ἄν. Πὰρ 
Τρώων ἀλόχφ.] Παρὰ ρωϊκῇ γυναικί. 
Κατακοιμηθηναι.] Συγκοιµηθῆναι. 356. 
Τίΐσασθαι ὃ' Ἑλένης.] Καὶ τὰ ἑξης. πΠρὸν 

ἂν ἡμᾶς τιμωρία» λαβεῖν, ἀντὶ τῶν γε- 

γοµένων ἡμῖν δι Ἑλένην στεναγμῶν καὶ 

κακῶν. Τΐσασθαι.] Τιμωρήσασθαι. “ὍὉρ- 

µήματα.] ᾿Ενθυμήματα. Στωαχάς τε.] 

Καὶ στεναγµεύ. 3558. “Απτέσθω.] 
"Ἡς νηός.] Τῆς ἰδίας. νηής. 

Μελαίης.] Βαθείας, σκοτεμῆς, ἢ πίσση 

αν 
Δαμβανέσθω. 

κεχρισµένη.. 3590. Πρόσθ ἄλλων.] 

ἩΠρότερν τῶν λοιπῶν. ἢ, ἔμπροσθε». 

Πότμον.] Μόρο. ὅ ἐστιν, ἵν εὐθὺς πρὸ 
ὧ Ευ ο ΔΕΝ ΄ ”. Ν 

πάντων ἐκεῖνας ἐπὶ θάνατον ἔλθη, καὶ 
. , ας ͵ πο, 
ἀναπληρώσῃ τὴν εἱμαρμένην». ᾿Επίστη.] 
ο ος , ο, 
Επιδιώξῃ, καταλάβη. 86ο. ΑΛΛΑ 
”/ . 5 . ωὃ ΄ 

ἄναξ.] Αλλ’, ὦ βασιλεὺ. ᾿Αποστρέφει 

δὲ τὸν λόγον ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὸν 

᾿Αγαμέρνονα. καὶ καλεῖται τὸ σχῆνα 
1 Ν . 

ἀπεστροφή. Εὖ µήδεο.] Σὺ δὲ καλῶς 
σσ : Βουλεύου. Πείθεό τ ἄλλῳ.] ΙΚαὶ πείθου 

ἄλλῳ. λείπει δὲ, τῷ καλῶς σοι συµβοιυ- 
. οἱ . .- 

361. ᾿Απόβλητον.] ᾿Αποβολῆς 
ο. 
Αενοντι. 

Ῥο 



108 1ΔΙΑΔΟΣ Β. αὐ5---λ7ο. Πο ας πο 

κρυ) ὄνδρας κατα φύλα, κατα φρητρας, ᾽Αγάμεμνον, 

ὡς Φρήτρη Φρητριφυ ὠρήγη, φυλα δε φύλοις. 

εἰ δε κεν ὣς ἔρζης, και τοι πείθωνται Αχαιοὶ, 

γνώση ἔπειθ, ὃς ϐ' ἡγεμόνων κακος ὃς τε νυ λαών, 365 

ᾖδ ὃς κ ἠσθλὸς ὅ έήσι᾿ κατα σφέως. γαρ μαχέονται’ 

γνώσεων ὃ', εἰ καὶ θεσπεσί πόλιν οὐκ ὀλαπάζεις, 

ή ὠνδρῶν κακότητι, κοὶ ἀφραδιη πολέμειο. 

- Του δ' ἁπαμειβόμενος σα κρείων Αγαμέμνων" 

{ μῶν αὐτ' ὠγορή νικῶς, Ὑερον, υἷας Αχαιών" 37ο 

364. εἰ δέ κε Γὼς Εέρξῃς. 366. νι]ς. µαχέσονται. 

362. Δά Ἠου Πίαηι1θ ἔεπχριις Ῥτοπηϊκοιαθ, πθο ρου. ἄπτππας δε ονάῖπος ἀρεοπῖρο Ῥασπα- 
νεταπί Αοὐνι, ἈΝππο Ῥηίπια αοἰοῖ οτά παπάς οἰεπιοπία οοραγγαπές βα]ίθπαῃ 8θοΠ- 
4πη φύλα οἳ φρήπρας" Φοοιπι αἱἴπρες οἱ Γαπιίας Ἰα8οτο 8θηδ, Ῥαΐο. Ναι ρου 
Ῥορι]ο αο ροη{ο» ἀἱδροδία ραρπαγαπί Ἰαιιὰ ἀπ ν]ε οἳ απίθας ΠπΟ απῖθπα ΤΠ. 1ρδἱ5 ρο- 
Ῥι]ῖς πονιιπι ἀἰδογίππθη Πέ φοσιώιάιώη «Φεπιογα οι 5τρον αὖ θοά σπα αιποίογθ ἀεάποίας; 
οἱ ἵπ Ἰής Πέτα απί Γαπιίώ. Ἱίαφπε Ἡ. ]. φύλα εἰ φρΏτραι που. ἀῑσία φαπέ αέ 1η 
αἰνιαῖριις φυλαὶ εὐ φρατρίαι» θά πιιπῖ τὰ γένη θἱ οἶκο. Ἐεπε Ἐοθρρεῃπ Ἰηιᾶαί Ἠο- 
τος. Τ. 125. αΡί ΠΙΙΠΙΙ5 οοπηπιοάο Φρητραι τοπία οσα. Ἠ]ιά απιίθιη τητονϊς, 
αποά Νοκίοτίς οοηδΙ]απα, Ῥ6υ 5ο Ταπα ΡΓΙάΘΗ5, ποπ. Ππο αἲ πιε]ίοτοπα ρισπαπα1 τα- 
Ποπεπα οἱ Ῥιρπα Γογαιπαπα, νενατα αά ΓαοΠίαίεια τοοτίις ἀΙδοθγπεπάϊ 1ρπανο» εί 
τοβ]ίι5 Ίπ ραἰτίαπα οαρίάος αἩ αλ. Τπθγροβίαπη {ππΠΠΕΠ θδί: ὡς Φρήτρη φρήτρηφιν 
ἀρήγῃ. πάς Πλδιγαίιγ 1]ιά : µεμαώτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισι Τ. 9. Α]ίετ 4θ ἰαοίῖσα ]οσιι5 
οί Δ. 207. 504. Ἰμαπα Ζ. 68. 54. πε 5ροΠαπα15 ομὶς οὔἷο ππα]ε αὐίαπίασι---206. κατὰ 
σφέας νεὶ Ῥγο σιιῖ φιϊκφιιο υἰγίδις, αὲ Α. 271. κατ' ἔμ᾽ αὐσόν. νθὶ ῃγο 86 φιιῖδφιιθ, ΠΟΠ. 
εοη{ ας οππη α]ς.---207. θεσπεσίῃ 80. µαίρα, θείᾳ, γνώμη ππιπιῖποθ. (Ξ6Ἡ. βουλή.) ππος 
ἀφραδίῃ πολέμοιο ΠΟΠ ἴωπη ὑπερολίέία, Ύπαπι ὑποιιία, δοοογάἶα: 11 οοπ]αποία 6596 Ροί- 
οδί οιπῃ ἐπαυία, κακόσητι. πῖ οἳ αΏδῖ νοκ Ίδο ροπίσασ: ν. ο. Ο4. Κ. 27. αὐτῶν ἅπω- 
λόμεθ ἀφραδίῃσι. 

Άγο---3093. ΑΡαπΙθηποι Ἰαιάας Νερίοςῖ Ργιάθηίῖαπα οί εἰοηποπίίαπι: ΑολΙ]]Ις 96- 
Ο858ΙΟΠΕΠΙ ος Ἱπηρίο παίατα ἀο]εῖ, οἱ, τί ΟΠΙΠ65 5ο αἆ Ῥισπαπα αροπραπί, Ρπροῖρίς 
1096 οπίπα Ῥηρηαπα αορυνίπιανη, 

37ο. ᾖ μὰν αὖτε" ΠΘΓΙΠΙ ΠΊο, ῦ αῑας, ογαίίοπθ εκοθ]]ῖς αἆθοφιις ΦΕΠΊΡΕΓ. εἸοηπεῃ- 

ἄξιον, ἀδόκιμον. Έσσεται.] Ἔσται, γε- ναµιν ἕκαστος µαχέσεται. 367. Τνά- 

νήσεται. “Ὅ, ττι Κεν εἴπω.] Ὅ, τι ἂν σεαι εἰ καὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐκ ἀλαπά- 

εἴπω. 365. Γέρῶε.] Διάκρυε, διαχώρη- ξεις.] ᾿Επιγνώση, πότερον θεία γνώµη 

σον. Κατὰ φῦλα.] Κατὰ ἔθνη. ὅ ἐστιν, ἐστὶν Ἡ ἐναντιουμένή σοι πρὸς τὸ ἑἐλεῖν 
ἴδια πλήθη. Κατὰ φρήτρας.] Κατὰ τὴν Ἴλιο, ἢ ἡ τῶν ἀνδρῶν δειλία, καὶ 
φρατρίας, ὅ ἐστι, συγγενείας. 363. Ὡς ἀπόνοια τῶν πολεμικῶν ἔργων. Θεσπε.. 

φρήτρη φρήτεηφω ἀρήγη.] Ὅπως ἡ ἰδία σίῃ.] Θείᾳ γνώµη. Οὐκ ἀλαπάξεις.] 
φρατρία τῇ ἑαυτῆς φρατρίᾳ βοηθῇ. Φῦ- Οὐκ ἐκπορθήσεις. 368. Κακότητι-] 

λα δὲ φύλοις.] Τὰ δὲ ἔθνη τοῖς ἔθνεσω. Κακίᾳ, δειλίᾳ. ᾽Αϕραδίῃ.] ᾿Απειρίᾳ. 

36Η. Ἔρξης,] Πράξης. 365. Γνώση.] ᾿Εζήτηται δὲ, διατἰ ταύτην τὴν τάξιν 

Μάθης. Ὃς τε.] Καὶ στι. Κακός.] πρὸ πολλῶ μὴ ὑπετίθετο ὁ Ἱέστωρ. ἦτοι 
Δειλὸς, ἀσθενής. Νύ.] Δή. 366. 'Ηδ' ὅτι πάλαι μὲν ᾽Αχιλλεὺς, φίλος ὢν τῶν 

ὕσκε.] Καὶ στι. ᾿Εσθλός] ᾿Αγαθὺ, Ἑλλήνων, ρκει πρὸς τὸ συνέχειν τοὺς 

ἀνδρεῖος. Ἔῃσι.] “Ὑπάρχοι. Κατὰ βαρβάρους καὶ καλῶς ἐκείνῳ θαῤῥῶν, 

σφέας.] Καθ ἑαυτούς ὑπὲρ ἑαυτῶν. οὐκ ἐποίει τοῦτο. νῦν δὲ αὐτοῦ µηνίοντος, 
Κατὰ σφέας γὰρ µαχέωται.] Οὕτω εἰκότως ἀσφαλεστέραν διάταξιν εἰσάγει. 

γὰρ ἂν προθύµως κατὰ τὴν ἑαντοῦ δύ- 37ο. Ἡ μάν.] Ὄντως  ἀληθῶς δή. 
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αἳ γαρ, Ζευ τε πώτερ, καὶ ᾿Αθηναί, καὶ Ἔβπολλον, 

τοιουτοι θεκα ο συμφράδµωνες εἷ εἰεν Ἀχαιων' 

τῶ κε τῶχ. ἡμύσειε πόλις Πριόμειο ἄνακτος 

χεσυ ὑφ' ἡμετέρησε ἁλοῦσά τε περθομένη τε. 

ἀλλά δν αἰγίοχος Κρονιδηε Ζεῦς ὄλγε ἔδωκεν, 375 

ὃς ο μετ] ὠπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα βάλλει. 

καὶ γαρ ἐγὼν Αχιλεύς τε μαχησαμεῦ είνεκα κούρης 

ἀντιβίεις ε ἐπέεσσι' ἐγὸ δ᾽ Ίρχιον χαλεπαίνων' 

εἰ δὲ ποτ ἔς γε μίαν βουλεύσοµεν, οὐκ ἔτ ἔπειτα 

Τρωσὶν ὠνάβλησις κακου ἔσσεται, οὐδ᾽ ἠβαιόν. 38ο 

νυν δ ἔρχεσθ ἐ επὶ δεῖπνον, ἵ ο ζυνάγωμεν Άρπα. 

373. Πριάμοιο Εάνακτος. 

Μἰκαίπηιι5 65. Ἐίαπα Ἠᾗας ογαἰοπῖς αγβοαπα Ἰαάαί Ώίομγς. ἵπ Ἁτίο ο. 9.5. 6.---- 

374. Ρηµετέρῃσι Γαλοῖσα. 37δ. Εεπέεσσι. 

379. 
ἠμύσειε πόλις. ἠπαίθης αχθος σοποιῖ, ζαὐε[ασίατὶ, ΟΥΥΘΥΕ ἀουπίατς Ἰίαφια οἱ ἠμύ- 
εν Ῥτορτίς, 4Επιῖκο 6996 οαρίίες πἀθοφιιο Ιποπατο 56, πϊοίατες πιῖ 46 Πογε ΓΓασίο νο] 
Ἰαπριθηίο. οἱ, καρ. αά Β. 148. 

375. Ηῖο Ῥῖπιο Ίοσο, δὲ αΐν ππαίατα, ραποηίαπα Ἰπ]ητία ο] ἔασίς Ῥτοβίθίιτ 
ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠ. Ῥτο Ιπάϊοππςϊ Εαου]ίαίο ἰφίογαπ ἔοπιρογαση, φαἶθαας. Ἠοηῖπος αᾱ ἄθος 
Ἀποίοσος, τί 1 αἲ Γαϊα]επι ποορνφαίοπα, οπἱραπα ἱγαηκίοτιπηῖ, ον αποίοτθπΙ πια] 
οππαδδαπα οὐ. Ἠ]κογβτις Ίος αἰῆῖς Ἰουῖν εχροδίία, Ἱπρεϊτηϊς Τ. δ5. δᾳ.---376. μετ) ἀπρή- 
ασους ἔριδας καὶ νείκτα βάλλει. ι1οὰ νιήρατο, ἐμβάλλει εἰσ.----Μος 370. εἰς µίαν 8ο. βου- 
λήν. θὲ ἀνάβλησις, (1158 ΥΙΙΙΡΟ ἀναβολή. 

᾿Αγορῃ.] Δημηγορίᾳ, συµβουλίᾳ. Νικᾷς.] 
Ὑπερβάλλει. 371. Αἲ γὰρ Ζεῦ τε 
πάτερ, καὶ ᾿Ἀθηναίη, καὶ ᾿Απολλο.] 
Ἐϊθε γάρ. ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα εὐκτικόν. 
ἐντεῖθεν δέ τινες »αμίζουσων, 
γεγοέναι τὸν Ποιητήν. τὸ γὰρ ̓ Αθηναίη 
᾿Αττικὸν, καὶ ἴδιον εἶναι τὸν ὄρκον ᾿Αθη- 

373. Συμφράδµοες. ] Σύμβου- 
λοι. ᾿Ηεν.] Ἠσαν, ἠπῆρχον. 373. Τῷ 

κεν.] Οὕτως γ ἄν. Τάχα.] Ταχέως. 

ἸἩμύσειε.] Κλιθείη, πέσο. 374. Χερ- 
σὶν ἐφ᾽ ἡμετέρησιν.] “Ὑπὸ τῶν ἡμετέρων 
χειρῶν. Αλοῦσα.] Ληφθεῖσα. ΊΤερθο- 
µένη τε.] Πορθηθεῖσα. ᾿Εζήτηται καὶ 
τοῦτο, διατί, Ὀδυσσέως κατασχόντος διὰ 

λόγων τοὺς ὄχλους, καὶ τοιοῦτο πρᾶγμα 
συνετὸν καὶ σπουδαῖον ποιήσαντος, ὁ βα-- 

σιλεὺς νῦν δύναμιν ἐν τῷ λέγειν τῷ Νέ- 
στορι προσμαρτυρεῖ; ἤτοι, ὡς δυναµικω- 
τέρῳ. προκατειληµμένων γὰρ τῶν ἐπιχει- 
βημάτων ᾿Αθηνᾷ, καὶ ᾿Οδυσσεῖ, ὅμως ηὺ-- 
πόρησε λόγων. ἢ, ὅτι ὃ μὲν µόνον ὠγεί- 
δισε, Νέστωρ δὲ, σὺν τῇ διατάξει καὶ 

᾿Αθηναῖον 

σαΐοις. 

συμβουλίᾳ, καὶ τοὺς τρόπους εἶπε, νίκης 

φῶς βεβαιότερν. 376. ᾿Απρήκτως.] 
Πρὸς ἀπράκτους, πρὸς ἃς οὐδέν ἐστι πρᾶ- 

ξαι φιλονεικίας. ἨΝείκεα.] Κακολογίας. 

Βάλλει.] Ἐμβάλλει. 377. Μαχεσσά- 
µεθα.] ᾿Ἐφιλωεικήσαμεν. Ἐΐνεκα.] Ἕ- 

378. ᾿Αντιβίος.] ᾿Εναντίοις. γεκα. 

Ἠρχο.] Ἡρῶτας ἠρχόμην τῆς ὀργῇς. 
Χαλεπαίνων.] ᾿Ορηγιζόμενος. 379. Ἔς 

/ Ε / Ν Ν δν ε) γε µίαν.] Εἰς µίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐκ- 

κλησίαν καὶ συµβουλίαν. 38ο. ᾿Ανά- 

Άβλησις.] ᾿Αναβολη, ὑπέρθεσις τοῦ κακοῦ. 

Οὐδ' ἠβαιόν.] Οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον καὶ 
ὀλιγοχρόνιον. 381. Δεῖπνω.] Τὸ παρ 

ἡμῖν νῦν ἄριστον λεγύμενον, τὸ πρωϊνὸν 
! β ΄ Δόρ δὲ κ. Με / 

ἔμβρωμα. όρπον δὲ, τὸ ἐν τῇ ἑσπέρᾳ, 
Ετος τν 

ὁ ἡμεῖς δεῖπνον λέγομεν. 
. »ὁ υ] . μα] 3 ΄ 

πρωϊνόν, μεθ) ο δεῖ πονεῖν, ὅ ἐστιν, ἐργά- 
μή µ ο 

ζεσθαι. δόρπον δὲ, Ἡ ἑσπεριὴ τροφή 

παρὰ πὸ οἶωεὶ παύεσθαι τὸ τηνικαῦτα 
λοιπὸν τοὺς πολεμοῦντας τοῦ δόρατος, ὅ 

ν 
Άρηα.] 

κ ος τν β 
Τετραχῶς γὰρ τούτῳ 

Δεῖπνον τὸ 

: ος γε , ἐστι τοῦ πολέμου, καὶ ἠσυχάζειν. 
ποιος, 

ΝΌ» τὸν πόλεμο». 
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εὖ μέν σα δὅρυ θηξόσθω, εὖ ὁ) ἀσπίδα ῥέσθω, 

εὖ δέτις Ίπποισι δΕίπνον δότω ὠκυπέδεσσιν, 

εὖ δὲ τις ἅρματος ἀμφιε ἰδὼν, πολέμειο µεδέσθω" 
ε/ 

ῶς -- ππανημεριοι στυγερῷ κρυώμεθ "Αρηϊ. 385 

οὗ γαρ παυσωλή γε µετεσσεται, οὐδ ἠβαιον, 

εἰ μὴ νυξ ελθοῦσα θιωκρινέει μένος ἀνδρων. 

ἱδρώσει μεν τευ τελαμὼν άμφι στήθεσσιν 

ὠσπίδος ἀμφιβωτης, περὶ δ ἐγχεῖ χειρα κοωμειται" 

ἱδρώσει δὲ τευ ἵππος, εὔζοον ὁ ὥρμα τιταίνων. 309 

384. ἀμφὶ Ειδών. 

382. εὖ μέν τις ῬχΟ ἕκαστός τις. Ἱὲ 909Ρ6. εὖ δ᾽ ἀσπίδα θέσθω. εὖ θέσθαι. Θ5ὺ Ιπδίχιετο 
ο οα οἱ αρίαπη το(ἀεγο. 

384 εὖ δέ σις ἅρματος ἀμφὶς Ἰδών. Ἐδί πἀθο Ηοπιθγῖσαπα ἐδεῖν ἀμφὶς νεὶ ἀμφί σινος 

Ῥτο περη δεῖν τι, οἴτοιιποίτοη, Ἰηδρίοθγο αἰη]ά. Βο]ιο]. Ὄτ. περισκεψάµενος καὶ ἀπριβὼς 
χαπαμαθών. Βππυρ]ίοῖας θδί Ίδε σώμα Οὰ. Θ. 4414. ἀῑοίαπῃ. 

385. κρινώµεθ. Αρηϊ, μάχη. γήρατο θξί, διακοίνειν, διακρίνεσθαι, 4ΕΟΕΥΛΕΥΟ. Ῥτορτίθ 
ἀἰσμπίιγ οργίαπίος να] Πεϊσαπ{ες κείνειν. δικάζει πὸ νεῖκος» Υεὶ τί Ἠοπηθγιι5, τὰς θέµι- 
στας. ἴαπι ε[ίοεγο τί |ιαίσες αἰγίπιαπέ, αάθοηιιε γφαπε. Ἠῆπις Ῥεπε κρίεσθαι "Αρης 
α]ίο Ίουο Ειδίαίμ. Ρ. 686, 13. κρίνονται ὤρη, ἤγουν συγχέονται, συγκέκρανται ἀναμεμιγμί- 
νου θιαδὶ κρίεσθαι αί ο μτο ἀποθαπα, 41ο οεγπαηίς ΓαΓ1η18. 

Ότ νενο Ἡ. ]. εί, οὐ γὰρ παυσωλή γε µετέσσεται, Ί{α διακρινἒει μένος ἀνδρῶν α. μάχη». 

λος: ἆοπεςο πος 

]. Τ. 291. ἀῑκιέ, ὁππόπε τις μετὰ παυσωλὴ πολέμοιο γένηται. 
389. Μιίαία ἰγαοίπτα: καὶ καμεῖσαι (τις κατὰ) Ίζεῖρα περὶ ἔγχε. 88. περικαμεῖσαι 

ἔγχει. Ἡ. ἔχιων ἔγχιος ἐν χγειρ) καμεῖται. 

τῷ ὀνόματι κέχρηται ὁ Ποιητής. ἐπὶ μὲν 

ποῦ πολέμου. ὡς ἐνταῦθα" Νῦν δ ἔρ- 
. ὁλλο ο /. ”/ χεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμµεν "Αρηα. 

Αἵματος 

σαι Άρηα ταλαύρινον πολεμιστήν' καὶ, 

ἐνθάδ ἔπειτ ἀφίει µένος ὄμβριμον Δρης. 

Καὶ δ᾽ 

αὐτὴ κυνόµυια ἄγει βροτολοιγὸν Αρηα. 
ΔΝ /. 3 Δ ΄ ” / 

καὶ πάλιν ἐς δὲ Τρώας "Αρης κορυθαίο- 
Φν ον ὦ .. 2) ’ 

λος. ἐπὶ δὲ τῆς πληγῆς ἔγθα μάλιστα 

Γίγνετ᾽ "Άρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι βροτοῖ- 
συ. 382. Εὖ μέν τις] Καλῶς μέν 

τις. Δόρυ.] Ἐέφες Θηξάσθω.] ᾿Ακονη- 

Ἐὖ δ ἀσπίδα θέσθω.] Καὶ εὐ- 

τρεπισάτω αὐτοῦ τὴν ἀσπίδα. 393. ΒΕὺ 
δέ τις.] ΙΚαλῶς δέ τι. 384. ᾽Αμϕὶς 

ἰδών.] Περισκεψάµενος, καὶ ἀκριβῶς κα- 
παµαθών. Μεδέσθω.] Ἐπιμέλειαν ποι- 
είσθω. καλὸὺν γὰρ, δυσχερῃ ἐλπίζειν. ἢ 
γὰρ μὴ ἀποβάντων, ῥᾳδιον ἠχθέσθημεν. ἢ 
τελευτηθέντων, ὑπεράγαν ἐχάρη(εν. Με- 
δέσθω.] Φροντιζέτω. 3855. Ὡς κε.] 

ον - ή 1 
ἐπὶ δὲ τοῦ σιδήρου. ὡς ἐκεῖ 

Ανν Εν ας πο 
ἐπὶ δὲ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ οὕτως" 

σάτω. 

Τη8, Ν. Γ7. ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι µαι- 

Ὅπως ἄν. Πανημέρια.] Δι ὅλης ημέρας. 
Στυγερῷ.] Μισητῷ, φαβερῷ. Ιξρωώμεθα.] 

”/ .. 
Αρηϊ.] Πο- 

λέμω. 356. Πανσωλή.] Κατάπανσις. 
Οὐδ' ἠβαιόν.] Οὐδὲ τὸ ἐλάχιστω. Με- 

τέσσεται.] Ἐν ἡμῖν γενήσεται. 387. 
Διακρινέει.] Διαχωρίσει. Μένος ἀνδρῶν.] 
Περιφραστικῶς, ἄνδρας, τὴν ἑκάστου δύ- 

Ἱδρώσει. ] 

Διακρωώμεθα, ἐνεργῶμεν. 

»αµμι καὶ προθυµίαν. 388. 
Ὑγρανθήσεται ὑπὸ τοῦ ἱδρῶτος τοῦ πο- 

Τευ.] Τμός. ελαμών.] “Ὁ 
ἀναφορεύς. ουῦν τῆς ἀσπίδας ὅ ἐστι, 

πλατὺς ἡμὰς, ἂφ οὗ ἡ ἀσπὶς ἤρτηται. 

ἔστι δὲ καὶ ἕτερος τελαμὼν τοῦ ξίφους. 

᾽Αμϕὶ στήθεσσι.] Περὶ τοῖς στήθεσι». 
380. ᾽Αμϕιβρότης.} Τῆς πανταχόθεν 
τὸν βροτὸν, ὅ ἐστι, τὸν ἄνθρωπον, περι- 

λεμοῦντος. 

εχούσης καὶ σκεπούσης. ἀνδρομήκεσι γὰρ 
ἐχρῶντο ταῖς ἀσπίσιν οἳ παλαιοί. Περὶ 

/ .. .- . ” ὃ’ εγχεῖ χεῖρα καμεῖται.] Κοπιάσει δὲ 
ΗΕ ες σα 

καὶ η χεὶρ αὐτοῦ βαστάζουσα τὸ δόρυ. 
« - 

30ο. ᾿Εὔξοω.] Τὸ καλῶς κατεσκευ- 
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ὃν δὲ κ᾿ ἐγὼν ώὦπανευθε μάχης ἔθελωτα νοήσω 

μιμνάζευ παρα νηυσὶ κορωνίσι, οὗ οἱ ἔπειτα 

ὄρκιον εσσεῖται φυγεεων κύνας ήδ) θἰώνούς. 

Ως ἔφατ'' ᾿Αργεῖοι δε μεγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε κὺµα 

ὠκτῆ ἐφ' ὑψηλῷ, στε κεησει Νότος ελθὼν, 
προβλῆτι σκοπέλῳ, τὸν ο ούποτε κύματα λείπει, 

παντοίων ἀνέμων, ὅταν ἔνθ η ἔνθα γενωνται. 

ὠνστάντες ὃ ὀρέοντο, κεδασθέντες κατὸ ν]ας, 

κάπγισσάν τε κατὰ κλισίας, καὶ Φειπνον ἔλοντο. 

ἄλλος δ) ἄλλω ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων, 
εὐχόμενος θώνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον Άρηος. 

αὐταρ ὁ (βουν { Ἱέρευσεν ὠναζ ἀνδρῶν Αγαμέμνων 
πίονα, πενταέτηρον, ὑπερμενεῖ Κρονίωνι 

3905 

49ο 

302. οὔ Εοι. 304. μέγ Είσχοω ν. 0055. [οτῖε Πέ ᾿Αργεῖοι δ' ἐπιξίαχον. 
491. νυ]ς. θάνατόν γε. 492. ἱέρευσε Εάναξ. 403. πενταξέτηρον. 

µῶσι. Ἑϊ 309. ἅρμα σιταίνων, ιιοά να]σο τείνων, ἕλκων, ἰθύνων.----303 - οὗ οἱ ἄρχιον ἐσσεῖ- 

παι Φυγεῖν, οὐδὲν τὸ ἐπαρκοῦν οἱ, ὥστε. ΠΙΕΙ οτε φιοά ργολίδεαί, απο πίτας ἱπδερι]ές 
αἡοϊαασς πον εὔιαοτα Ίου Ροίετῖε, 

304-431. ὨὈϊπηέατ οοποῖο.. Αά οπταπά σπα οοσρΙς δί ποοϊηρεπάιπα 56 απ Ῥαβηαπα 
ἀἰκοράνηέ Αολϊνί,  Πηδβ(ῖὲ ερι]ας οι. 9800 ΑΡΕΠΙΘΙΗΠΟΠϐ. ὡς ὅτε χύμα «ο. άλειν 
βοᾶ, ἐ ἐπ ἀκτην προβλῆητι σκοπέλω. Ῥρες ρροδίζιπη. ΤΗπῃ παντοίων ἀνέμων 50, ἕνεκαν ὅταν 

ἔνθ ἢ ἔνθα γίνωνται. ἀεὐιιεγαί 6556: παντοίων ἀνέμων γενομένων. ἴτι φέτα βσοριζηα Πιοίιι5 
Ῥεγρείιῖ χιπ υεπῖν ππαϊφιε ἱπργιεπέίδις. προβλὴς σκόπελος, ὁ προβεβλημένος φυσι- 

κῶς εἰς θάλασσαν εσὶ Δρ. ΑΡο]]οη. 1μεχ. Ἡ. ν. 
400. ἄλλος ὅ ἄλλω. Ἀοϊ]οθέ, αῑίς φ1ἱδᾳαθ ραπ. Οοπνεπεταπίέ αιίθιῃ ϱ πηι]εἶς 

τθετῖς οἱ Ρορι]ῖ. Ἐος ἠγορπατυπα «Ἰονι. Ψάσπιις απίεπα οί Ἡ. ]. ερι]ας ουτατὶ 
πηποϊαία Ῥοσιάς, οί τε]σῖοηῖς οαήσδα οαπι οοπκεοτατί 460 ας 5αοταπα Ποτὶς οὐπα φοτῖις 
αἄογπα. ΙποΙοργείις, εἰ εκ 60 Ρανς Υἱοπηςς θρια]ῖς τοἨπφπθγείασς 6 Ίέα δασγπα Ῥγο0θ- 
ἀετεί ερ]. Αξ Ἠετοιπα αίαίς 6ριι]α” απίεοεάιης δασγαπα ν6] οπση «αοτο οοπ]αποίς 

ασµένο. Τιταίνων.] Τείνων, ἕλκων. 
801. ᾿Απάνευθε».] "Αποθεν, χωρίς. Ὃν 

δέ κ᾿ ἐγών.] Ὃν δ᾽ ἂν ἐγώ. ᾿Εθέλοντα.] 
Θέλοντα, βουλόμενο. Νοήσω.] Θεάσο- 

µαι, ἴδω. 302. Μιμνάζειν.] Μένειν. 
Κορωνίσι.] Καμπυλοπρύμναι. Οὔ οἱ 

περικλᾶσθαι, τὰ κύματα. 806. Προ- 

βλῆτι.] Προβεβλημένῳ, ἐκκειμένω. ὅ ἐ- 
στι, προέχοντι εἰς τὴν θάλασσαν. ἍΣκι- 
πέλῳ.] Ὑψηλῷ τόπῳ. ἀφ' οὗ περισκο- 

Λεί- 

3407. Παντοίων.] 

3 ς - 
πῆσαι καὶ ἀπιδεῖν ἐστι πάντα. 

πει.] ᾿Απολείπει, ἐᾷ. 
ἔπειτα.] Οὐκ ἂν αὐτῷ εἲς τὸ µετα- ἨΠαντιδαπῶν. 3908. ᾿Ανστάντες.] ᾿Αν- 

ταῦτα. 303. "Αρκιο.] “Ἱκανό. ὠφέ- αστάντε. ᾿Ορέωτο.] Ὥρμων. Κεδα- 
λιμο. ᾿Εσσεῖται.] Ἔσται, γενήσεται. σθέντες.] Διαμερισθένες, σκορπισθέν- 

Φυγέειν.] Φυγεῖν. Ὁ δὲ λόγος τῷ δὲ 
/. 4. ν” /.. ο η. ν 

θέλοντι φεύγειν τὸν πόλεμο», οὐχ ἱκανὸν 

οὐδὲ αὔταρκες γενήσεται πρὸς τὸ μὴ ὑπὸ 
κυνῶν καὶ σαρκοφώγων ὀργέων διασπα- 
σθῆναι. 304. Ἴαχον.] Ἠχησαν, ἐβό- 
ησαν. 305. ᾿Ακτῃ.] Ὁ παραθαλάσ- 

σιος καὶ πετρώδης τόπος. ἀπὸ τοῦ περὶ 
μμ Μ ϐ ὃν «7 Ν 

αὐτὸν ἄγεσθαι, Ὁ ἐστι, ῥήσσεσθαι, καὶ 

τε. 3090. Κάπνισαν.] Πὂρ ἀνῆψαν, 
καὶ ὀψοποίησαν. "ἝἛλωτο.] Ἔλαβυ». 
49ο. Ἔρεζεν.] ᾿Επετέλει, ἔθυεν. Αἱ- 
ειγενετάων.] Διαπαντὸς ὄντων, ἄθανά- 

491. Μῶλο.] Μολυσμὸν τὸν ἐν 
402. Ἱέρεν- 

403. Πίνα.] Πι- 

Πενταέτηρο.] Πεντα- 

των. 
- : ον αν τῷ πολέμῳ, καὶ πόνο» 

σεν.] Ἐσφαξεν. 

μελῆ, λιπαρό». 
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κίκλήσκεν δε γεροτος ἀριστήως Ποναωχαιιών, 

Νέστορα μεν πρώτιστα, καὶ Ἴδομενηο ἆ ἄνακτα, 495 
αὐταρ ἔπειτ Αἴαντε δύω, καὶ Έυδεος υἱόν' 

ἕκτον ὃ αὖτ Όδυσ]α, Δὰ µῆτιν ὠτάλαντον. 

αὐτόματες ὃς οἱ ἦλθε [βοὴν ἄγαθος Μενελαος΄ 

ἦδεε γαρ κωτα θυμον ὀδελφεον, ὡς Επενειτο" 

βῶν δε περιστήσαντο, καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 419 

τοῖσω οὃ εὐχόμενος μετέφη κρείῶν Ἀγαμεμνων' 

Ζευ κύδιστε, µέγιστε, κελαμεφὲς, αἴθερι νοιίῶν. 

μη πρὶν επ᾽ Ίελιον θυναι, καὶ επὶ κνεφας ελθέυ. 

πρι µε κατα, πρηνές βαλεειν Πριάμοιο μέλαθρον 

αἰθαλόεν, πρῆσαι δε πυρος δηίοιο θύρετρα" 415 
Ἔκτόρεον δὲ χιτώνα περὶ στήθεσσι δαίζαι 

χαλκῶ ῥωγαλέον' πολέες ὃ ἀμφ. αὐτὸν έταιροι 

405. Ἰδυμενῆα Γάνακτα. 
4ΤΙ. νι]µ. τοῖσι δ' ἐπευχόμενος. 

40958. δέ [οι. 490. [ῇδεε. 

δΠ{.----404. Ῥατεί ππος Ἰαμάα(ἲς ἘῬιοπηεᾶς, Ά]ασα, γέροντας Ἠοππετο εδ5ε Ρηποῖρες. 
---4οδ. 9. αὐτόματος, ἄμλητος. βοὴν ἀγαθὸς, (κατὰ) πὴν μάχην. ἴδεε-ὡς ἐ ἐπονεῖπο. Ῥτο αὖ- 

πὸν πονεισθαι, εμιία5 ραγαγε. πιο 5εηδι οὐνΊαπα ΤΠ ΠΟΡίΤΟ πόνος. πονεῖν. Ἠπιδίαί]. ὅτι 
ἐνήργει περὶ θυσίαν.----41Ο. ὤνελοντο ν. 4 Α. 449. 

412---418. Έτεςεν αἲ ΡτίδοΙπα 5ΘΓΠΙΟΠΘΙΩ Οοπηροβίρ, ϱπιθπά νε] οκ Ἡ. ]. βοπίῖθς 
απατά απρτιδίας οἱ αοὐοπιποάαα1ς. »ἰ6 τολῃ]οδῖς ποηκί μιας ππονοπαῖς το αἰπιρ]ῖοί : 
1ππθ «πρίίοτ Ἠοά]α νΙοίοτία ροβτί. 

Έας 
Ἐϊπρα αριά απππιη «οδασπα δΙπ]]ες ρτεςθς Ρεοῖςςθ 

νοῦφαθ οοπιροίεπι 4ἱ6 ὠῖνο εά 5εταπι ποοίθπη Ἰιοκίες Πιρίθηίες οροἵά1ςκθ. δῦναι. δὺς, 
ἔα, κέλευε μη ἐπιδύῦναι τὸν ᾖέλιον μαὶ ανέφας ἐπελβεῖν πρὶν, πρίν. (πρὶν 7). 

5ΗΡΡΙε διὰ πι--ατό. δαῖιξαι ῥωγαλέον, ῥηξαι. 

έτη. 494. Κίκλησκεν.] ᾿Ἐκάλει. Τέ- 
ῥΡωτας.] ᾿Εντίμους βασιλεῖς. ᾿Αριστ]ας.] 

Τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ ἀρίστου. Ἠανα- 

495. 
Ἰδομενηα.] Ἱὸν ᾿δομενέα, καὶ τοὺς δύο 
χαιῶν.] Πάντων τῶν “Ελλήνων. 

Αἴαντας. Ἰνδέως υὈν τὸν Διομήδη». 

497. Δι μῆτιν ἀτάλαντο.] Τῷ δι 

κατὰ τὴν βουλὴν ἴσον. 498. Αὐτό- 

µατος.] Άνευ τοῦ κληθῆναι. Βον ᾱ- 

γαθός.] Ὁ ἐν τῷ πολέικῳ γενναῖς. “Ἡ 
ΔΝ Ν / / ΔΝ . 

Μεν γαρ δειλία θραύουσα το πνευμα, 

βραχίστην ἀπεργάζεται τὴν φωνήν. 

4090. "Ηιδεε.] "Ηινδει, ἠπίστατο. Κατὰ 

θυμό] Κατὰ τὴν ψυχή». ᾿Αδελφεόν.] 

᾿Αδελφόν. ᾿Επωεῖτο.) ᾿Ενήργει, ἔθυεν 
ὑπὲρ αὐτοῦ. «41ο. Βοῦν δὲ περιστή- 
σαντο.] Περὶ δὲ τὸν βοῦν κύκλω ἔστη- 
σαν. Οὐλοχύτας.] Τὰς κρίθας. ᾿Ανέ- 

οκ πυρὸς 
Τπ 47. πππίαν τς κἰπασύιταπη, ἀεῦεναῦ Ῥος- 

Ἄοντο.] Εβάστασαν, ἀνέλαβω. 412. 

Κελαιεφές.] Μελανονεφὲς, µέλανα νέ- 
ᾗ Ν ; ο” φη συνάγων πρὸς κατάπληξι. Αἰθέρι 

/. ς Ν « Ν λΔ 9 .”/ . γαΐων.] Ὁ τὸν ὑπὲρ τὸν ἀέρα ὄντα αἷ- 
θέρα κατοικῶν. Ὁ γὰρ Ὅμηρος τοῦτο 

οἶδεν αἰθέρα. 413. Ἰνέφας ἐλθεῖν.] 

Καὶ σκότος ἐπιγενέσθαι. 414. Κατα- 
πρηνὲς βαλέευ.] Καταβαλεῖν, ὥστε καὶ 

εἰς τὸ ἔμπροσθεν πεσεῖ. Μέλαθρον.] 
ε οσα, π 

Οἰκω. ᾿Απὸ τοῦ ὑπὸ καπνοῦ µελαίε- 
ον ον 

σθαι. ᾿Απὸ δὲ τούτου φησὶ τὸ βασί- 
Β ας ν Σ 
λειον. 415. Αἰθαλόεν.] Τὸ κατηθαλω- 

µένο, καὶ κατακαυθηναι δυνάµενον. 

Πρῆσαι.] ᾿Εμπρῆσαι, καῖσαι. Δῄοιο.] 

Κανστικοῦ, φθαρτικοῦ. Θύρετρα.] Θύρας. 

416. Ἑκτόρεον δὲ χιτῶνα.] Τὸν δὲ τοῦ 
"Ἔκτορος χιτῶνα. Περὶ στήθεσσι.] Περὶ τὰ 
στήθη αὐτοῦ. Δαΐξαι.] Διακόψαι. 417. 
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πρηνέες εν κονίησιν ὁδὼξ λαζοίατο γαϊαν. 

ὋὪς ἔφατ'' οὐ 9' ἄρα πώ οἱ ἐπεκραίαωε Κρονίων' 

ἀλλ' ὄγε θέκτο μεν έρως πόνον ο ὠμέγαρτον ὄφελλεν. 430 

αὐταρ ἐεπεί ῤ ᾿ εὔξαντο, καὶ οὐλοχύτας προβάλουτο, 

αὐ ἔρυσαν μὲν πρὠτα, καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 

μηρούς τ Εξέτωµον, κατώ τε κνίσση ἐκάλυψαν, 

ὄἵπτυχα ποιήσαντες' επ᾽ αὐτῶν ην ὠμοθετησαν' 

καὶ τὼ μεν ὢρ σχιζηση ἀφύλλοισι κατέκαιον᾿ 425 

σπλάγχνα δ) ἄρ ἀμπείραντες, ὑπείρεχον Ἡφαίστοιο. 

αὐταρ επεὶ κατα μηρ' εκόη, καὶ σπλόγχνα πάσωτο, 

μίστυλλόν τ᾽ ὥρο τὅλλα, καὶ ἀμϕ ὀβελοίσῳ ἐ ἔπείραν, 

ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐ ἐρύσαντό τε πάντα. 

αὕταρ επεὶ παύσαντο πόνου, τετύκοντό το δαῖτα, 439 

θαίνυντ' , οὐδέ ος θυμὸς ἐδεύετο θαιτος ε είσης. 

αὐταρ επεὶ πόσιος καὶ ἐδηπύος εξ ἔ Ερον ἔντο, 

τοῖς ὥρα μύθων ἡ Ίρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ’ 

᾿Ἀτρείδη κύδιστε, ἄναξ ἀνθρών, ο αριλα 

μηκέτι νυν δθ αὖθι λεγώμεθα, μηδέ τι ο) Ύρον 435 

419. πώ ἔοι. 422. αὖ Εέρυσαν. 426. να]ς. ἐμπείραντες. 
420. Γερύσαντο. 434. κύδιστε Γάναξ. 

Ρρετο καὶ πρὶν πολίας τε ἑπαίρους ἀμφὶ πὸν Ἕκτορα πρηνέας λάζεσθαι γαἴαν. πιογασγο 5ο ην 

ος απΏφιο 5εσπποπε ἆθ Υα]ηοτας 5θι ΓΠτογθ 56 ργα 4οἱογε εί ΠΡΟΓΘ. 
4190. 439. ἐπεκραίαινε 50. ἅ ἐπευχόμενος έφη. Ἀ8ογιπα απίά επι ο αρίθεγ ἐπεδέζατο, ὥστε 

αὐτὸν καλλιερεῖν. πόνον δ ὄφελλε ΡΓΟ ὀφέλλειν ἔμελλε. Ώππα ὀφέλλειν δι Ἡοπιετῖοο, μέ 
ἀῑξειν, Θ8ί δειότερο Ῥτο αἰπωρ]οί ἆαγε. Ἀαρτα 30. γα ἐπιθήσειν ἔμελλε. ἀμέγαρτον 
αἰτηρ]. ππαρπτυ, Ἡξ ἀφβονον. ἵπ 410 πι] τεῖ Ῥθροτοῖπα5, 41Ο παῖπας Ἰ]λιιά δἷς αὔδο- 
Ἰαέαπας παπα Ἰποθηςίὶ οὐἷο δὲ Ἱην]αῖα φαράσαπέ θἳ παϊπααπέ Ποπηῖπος αΠοτΙτη ν. ο. Γ- 
ππαπη, Όοπα, Ἰαάθπι, 

431. Λά 5ε(ᾳ. ο. 54. Α. 457. 5ᾳ- αδὶ Πάθπα γθιδιιδ. 427. Αροάοδίη Εβοίπιας ἰπάς 
3 καὶ σπλάγγνα πάσαντο, τιῖ Γ60ἴπηΙΙ5 Α. 464. 

Χαλκῷ ῥωγαλέον.] Σιδήρῳ διακοφθησό- σίας. Πόνον δέ. Κάματον δέ. ᾿Αμέ- 
µενον, ἢ διεσχισµένο. (Γέγωε δὲ παρὰ γαρτον.] φθωον, πολύ. Ὄφελλεν.] 
τὸ ῥήσσω.) ἨΠολέε δέ] Πολλο δέ. Ἠὔξανε. 421. Ἡροβάλωτο.] Ἔπε- 
᾽Αμϕ αὐτό.] Περ αὐτόν. 418. ᾖβάλοτο. 4323. Ἐνίσση.] ῷ λίπει. 
Πρηνέες.] Πρηνεῖς, ἐπὶ πρόσωπο. Ἐν 424. Δίπτυχα.] Διπλᾶ. ᾿Ωμοθέτη- 

κονίῃσιν.] Ἐν τῇ γῇ κείµενι. ᾿Οδὰξ σαν.] ᾿Ὡμὰ τὰ κρέα τοῖς βωμαῖς ἀπὸ 
λαζοίατο γαῖαν.] "Τοῖς ὀδοῦσι τὴν γῆν ἑκάστου µέρος λαβόντε ἐπέθηκαν. 
δάκοιεν. Γέγνεται δὲ ἐκ τοῦ δάκω, δάξω, 435. Σχίζῃσι.] Σχίζαις. ᾿Αφύλλοισι.] 
δάξ. "Τοῦτο δὲ συμβαίνει αὐτοῖς ὀδυνω- Φύλλα μὴ ἐχούσαι. ξηραῖς. 496. 
μένος. Τὸ δὲ γαῖαν ἀντὶ τοῦ, γαΐης. Πείραντες.] Διαπείραντε. Ὑπείρεχω.] 
419. Οὐδ' ἄρα πώ οἱ. Οὐδέπω δὲ αὐ- “Ὑπεράνω εἶχο. Ἡφαίστοιο.] Τοῦ πυ- 
τῷ. ᾿Επεκραίαιεν.] ᾿Επετέλει. 42Ο. ῥός 435. Δηθά.] ᾿Ἐπὶ πολὺν χρόνον. 

Δέκτο.] Ἐδέξατο. “Ἱερά.] Ἱερεῖα, θυ- Αὖθι.] Ἐνταῖθα. Λεγώμεθα.] Διαλε- 
ΥοΙ,. 1. [ο] 



1141 ΙΛΙΑΔΟΣ Β. α2ό---ῃεο. ΠΕ ΠΤΗ, 

ὠἀμβαλλώμεθα ἔργον, ὃ δη θες εγγναλίζει. 
ἀλλ᾽ ὤγε, κήρυκες. μεν ᾿Αχαιῶν Χαλκοχιτώνων 

λαον κηρύσσοντες ἀγειρόντων κατὰ ντα 

ἡμεῖρ δ᾽ ὠθρόοι ὧδε κατα στρωτον εὐρὺν ̓ Αχαιῶν 

ίομεν, ὄφρα κε θασσον ἐ Εγείροµεν ὀξυν ” αν 449 

ὋὪς ἔφατ'' οὐδ' ἀπίθησεν ὄνωξ ὠνδρων Αγαμέμνων" 

αὐτίκα κηρύκεσσι λεγυφθόγγοισι κέλευσε, 

κηρύσσειν πόλεμόνδε κάρη κοµέωντας Αχαιούς. 

οἱ μεν ἐκήρυσσον, τοὶ ὃ ἤγείροντο μάλ᾽ ὤκα. 

οἱ ὃ ἀμϕ ᾿Ατρείωνα Διοτρεφέες βασιληες 44ς 

θύνον αρίνουτες' μετα δε, γλαυκώπις ᾽Αθήνη, 

αἰγιδ. ἔχρυσ᾽ ερίτιµον, ἀγήρων, ἀθανάτην τε' 

της ἑκατὸν θύσανοι πωγχρύσεοι Περεθονται, 

πόυτες εὐπλεκέες, ἑκατόμ[βοιος δὲ έκαστος. 

σὺν τῇ παιφώσσουσα διέσσυτο λαὸν Αχαιών, 45ο 

436. ἀμβαλλώμεθα Εέργον. να]. ἐγγναλίξει. 441. οὐδ ἀπίθησε Γάναξ. 

447. ναὶρ. ἀγήραο. 448. νι]ς. Περέθοντο. 449. δὲ Εέκαστος. 

445--454- Ῥτοο]αταπα Ῥ]απίασπια. Οποά τε ἑαπίαπα εβεσίαπι Πας, {αποιαπα 
σααδδᾶ Αθ ἴ σας ἀποίρας. ΑίµθηΠο. 

4460. θῦνον, ὥρμων, κρίνοντες (ποὺς ἄνδρας κατὰ φύλα καὶ φρήτρας υτη 365. )---447. Βρὶς 

νἰάείιτ Ί. 1. ογρειις Ε59Ε; ΠΟΠ ἔ]οτακ. ὠγήρων ἀλανάτην τε, πὸ ΝοθρίτΙΠι ἄφθιπον 5Η. 
46. Ῥτορίος ππαϊογίαπα ΙπουγγαρίαΠη,----4 48. βύσανοι, Απιντής, απγθ, ρεηδί]ες ας πιο- 
Ῥή68. ταἱ Επ]ρονο 5αο εκ πποία ἵθγτοτοπα Πποπίοτεπί ἸΠπίποπίρας. Έα ο ορου οἱ 
{λποταοσὶ αἀάετε, απθϊηα]οτίς πποτῖς βς, Ἐδαπα οπρα]απα Βπιργίααπα οππποπίς γΙάδΡΙ. 
ΙΙΙ ΤΠΕ. Ἐ. 18 [---449. ἑκατόμβοιος. Ῥτοίία τθγαπι νδίογος 56ΟΠάΙΠΙ Ῥθοιάς», ἱπργίπαϊς 
Ῥονθ», «5ήπηθνδε, οιοά πππο Ππίετ ποίας τες Ἰαρείιιτ, εκ Ἡ. Ἱ. 56ρε Ἰαμάαίο ἀἆοσιι- 
οναπύ νιπὶ ἀοοίῖ,---45ο. σὺν σ παιφάσσουσα. ὑὁρμῶσα. Ρτορτίθ παιφάσσερ, οε]ετὶ πποίιι 

γώµεθα ἢ συναθροιζώµεθα. Στρατηγικὴ ὃ ἀμφ' ᾿Ατρείωνα.] Οἱ δὲ περὶ τὸν 'Α- 
διδασκαλία, χρόνου φείδεσθαι. οὔτε γὰρ Ὥτρέως παῖδα ᾿Αγαμέμννα. 446. Θὔ- 
παρελθόντα ἀνακαλεῖσθαι, οὔτε αἰτή- κνον.] Όρμων. Ἰρίνοτες.] Διαχωρίζω- 
σαντες λαβεῖν αὐτὸν δυνάµεθα. ἐρωτη- τες. Μετὰ δέ.] Ἐν αὐτοῖς δέ. 447. 

θεὶς γὰρ Αλέξανδρος, Πῶς τῆς “Ἑλλάδος Ἐβρίτιμο.] Ἔντιμο, µεγαλότιμω. Α- 

περιεγένου; Μηδὲν ἀναβαλλόμενος, εἲ- «γήραν.) "Αφθαρτο. 448. Θύσανοι.] 

πεν. 436. ᾽Αμβαλλώμεθα.] ἸΑναβαλ- Κροσσοί. Παγχρύσεοι.] “Ολόχρυσοι. 

λώμεθα, ἀνατιθώμεθα. Ἔρηγν.] Νῦν ᾿Ἠερέθωτο.] ᾿Ἠιωρῶντο, ἐκρέμαντο. 
τὸν πόλεμο». Ὁ δή.] Ὅπερ δή. Ἔγγυ- «449. ᾿Βὐπλοκέες.] Καλῶς πεπλεγµένοι. 

αλίξει.] ᾿Εγχειρίσει, δώσει. 438. ᾿Α- “Ἑκατόμβιος] Ἑκατὸν βοῶν τιμῆς ᾱ- 
γειρόντων.] ᾿Αθροιζόντων. 490. ᾿Αθρό- ἕιο, Ἡ ἑκατὸν χρυσῶν νομισμάτων. οἳ 

οι.] Συνηθροσµένοι, ὁμαῦ. 44ο. ἸἹ- γὰρ ἀρχαῖοι, τιμῶντες τὸ ζῶον τὸν βοῦν, 
οµεν.] ᾽Απίωμεν, ἀπερχώμεθα. Ὄψρα κε διὰ πολλὰ μὲν, καὶ ὅτι δὲ ἑερόν ἐστιν, 
θᾶσσον.] Ὅπως ἂν τάχιο. ᾿Οξὺν "Α.- ἐνεχάραττον, τῷ μὲν ἑνὶ µέρει τοῦ νο- 

ρηα.] Διὰ τάχους πόλεμο, 449. Ἱη- µίσµατος, βοῦν, τῷ δὲ ἑτέρ, τὸ τοῦ 
Ρύκεσσι.] Τοῖς κήρυξε, Λιγυφθόγγοι- βασιλέως πρόσωπον. 45ο. Σὺν τῇ.] 

συ.] ᾿Οξυφώνοις ἠδυφώνος. 445. Οἱ Σὺν ταύτῃ τῇ αἰγίδ. Παιφάσσουσα.] 
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ο κα ο - «ο 
ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι εν δὲ σθένος ὦρσεν ἑκάστω 
καρδ. η, ὤλληκτον πολεµίζειν ἠδε μώχεσθαι. 

τοῖσι ὃ) ἄφαρ πόλεμος γλυκίων Ὑένετ’, Πε νέεσθαι 
ἐν νηυσὶ γλαφυρῆσι φίλην ες πατρίδα γαϊαν. 

᾿Ἠύτε πυρ ὠΐδηλον ἐπιφλεγει ἄσπετον ὕλην, 

οὔρεος ἐν κορυφής, ἔκαθεν δὲ τε φαύεται αὐγη: 

ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο 
αἴγλη παµφανόωσα δί αἴθέρος οὔρανον Ίκε. 

Τών ὃ, ὡστ' ὀρνίθων πετεηνών ἔθνεα πολλωὼ, 

χηνῶν, η Ὑεράνων, ἢ κύνων δουλιχοδείρων, 
᾿Ασίω ἐν λειμώνι, Καῦστρίου ὠμφὶ ῥεεθρα, 

455 

46ο 

456. Εέκαθε. 
461. νι]ρ. ᾿Ασίῳ. 

455. ἀβίδηλο. 
459. έθνεα. 

451. ὦρσε Γεκάστῳ. 
4558. παμφανόζωσα Ῥεηί]. 

ΠΙϱΆΓΘ.---4 53. τοῖσιν ἐγίνετο γλύκιον µάχγεσθαι ἢ νέεσθαι. 
455. Ἐκίίας παπο Αοπίνογαπα αἲ Ῥάσπαπη, το 54πΠ6 πιεπιοταβί]5 Ῥεσ 5ε δὲ οοπηρᾶ- 

ταΏοπε ἀἴσπα, Ῥοτ αΙπφιτις οοπαραταῖοπες ἀεο]ατοίατς ααστῖ Ρροίθδί, απ. 5θηδηῖ 5ιι0- 
ποῖο Ῥτορασϊ ροςδῖέ ἵαπα οαπηι]αία οοπιραταίίο.. Ἠαθαί ἵαπιεη Ί]α νῖπαι αἁ 8θηδι5. 
Ῥτϊππο ἆππα Ἰποεάμης Αοπϊνί, Ῥτοδρεοίας ϱ Ἰοπαίπηιο Μα]πος αππποτυπα οοπαρατα (ας 
σπα Ἰσηῖ ρογ εἴἶγας φν]επίας πα οορία ἑιπππα τα εκθειηίες οαπα θασπηῖς νο]αστυπας 
οἱ αἀαῑτας οοπαραταΠο πα] ια 1πῖς οππα. βοτίρας οππηρῖς Ῥοττο πονα πηπ]ταςτηῖς 
οοπαραγα{ῖο 5εὰ οσα ποβίοπθ ἴγα δἳ ατθοτῖς απίπποτιτης οππα πηΙκοατΙπη οαίεγν]ς ἵπ 
πρροϊεπάο ]αοΐο ροταπαοἰςαιαῖς αοῑθῖ Ίατα οοπκΩαθπάσς οτάίπες οσα οαργῖηῖς ΡΤθ- 
αἴνις; Ἰποεάεπς ααζοπι απίθ ΟΠΊΠ65 ΑςαΠΙΘΙΩΠΟΠ οπη {αΓο.---455. πὸρ ἀϊδηλον. ἆφα- 
ψσπικὸν, ἠιοὰ ν]καῖ τεπα επρῖ. Ἐι απίοπι Ἱαποίιτα απηιϊοτίς περΗπεηία Ῥτο 
ἠὔτε, ὧς, πυρὸς ἐπιφλέγοντος---, αὐγὴ φαίνεται ἔκαβεν. ΠΟΠ θπῖπα οοπιρατα(ίο αἆ Ῥεῖι8 
αρθοίαί ὧς πυρ ἐπιφλέγει. 

401. ᾿Ασίω ἐν λειμῶν. Έπετε Οαπαρί αρετίαίο 5ο] Ἰπδίσπες ΏΠπΙθτο Ρ]ατες 1η Αδία, 
Οππηρας Ἠονὶ, Μωαπάτι, θα οί Οαγςαῖ. Ἠϊο Οαγκιτὶ οππιρας, αἲ Οαγείγαπα 

Ἐνθουσιῶσα, ὁρμῶσα. Διέσσυτο.] Δι- Δουλιχοδείρων.] Μακροτραχήλων. 461. 
ει, διήρχετο. 451. ᾿Οτρύνωυσα.] Παρ- 
ορμῶσα ἐς τὸν πόλεμον. Σθένος.] Δύ- 
ναµιν. 452. Αληκτο.] ᾿Ακατάπαυ- 
στο. 453. Τοῖσι δέ. Τοῖς δὲ Ἕλλη- 

"Αφαρ.] Ἐὐθέως, ταχέως. ὮΓλυ- 

κίων.] “Ἡδύτερο. ᾿Ηὲ νέεσθαι.] "Ἠπερ 
σι. 

πορεύεσθαι εἰς τᾶς πατρίδας. 454. 

Γλαφνρῇσι-] Κοίλαις, βαθείαις. 455. 

᾽Αίδηλον.] ἍΑδηλοποιὸ, ἀφανιστικόν. 

Ἐπιφλέγει.] Καΐει. "Ασπετον.] Πολ- 

λήν. 456. Οὔρες ἐν κορυφῇσι.] Ἐν 

ἀκρωρείαις. Ἔκαθεν.] Πόῤῥωθε. Αὐ- 
γή.] Δαμπηδών. 457. Ὡς τῶν.] Οἵ- 

πως τούτων. Θεσπεσίωο.] Θείου, θαυ- 

μαστοῦ. 4589. Αἴγλη.] Δαμπρότης. 
κε] Π]αρεγένετο. Δι αἰθέρος.] Διὰ 

τοῦ ἀέρς. 450. Πετεεινῶν.] Πετει- 
νῶν. Ἔθνεα.] ἜἛθνη, πλήθη. 46ο. 

᾿Ασίω ἐν λειμῶνι.] Ἐν τῷ τῆς ᾿Ασίας 
Ἂ 

συμφύτῳ τόπῳ, ἢ ἐν τῷ ἰλυώδει τόπῳ. 
ἄσις γὰρ κατὰ διάλεκτον ἐστὶν η ἰλύς. 
” Ν . 
Άλλοι δὲ, ᾿Ασίω ὀνομαστικῶς, ἀπὸ Α- 

σίον, τοῦ Λιδοῦ. 
ον , 

᾽Αλλὰ πιστότερον, τὸ κύριον αὐτῷ περι- 
υ 

Ασίου, Ὁς 
ὦ πο οἷρ ν 

Κατὰ δὲ τὰς προχοᾶς, 

ι, 1! 

Άλλοι παρὰ τὸ ἄσι». 

τιθέναι. Ἔστιν οὖν ἀπὸ 

ἦρξε Λυδίας. 
-. Ν 4 ε ΄.. . 4. 

πηλώδη τὸν τόπον ὁ Κάΐστρος ἐργάζεται. 
- οὗ δὲ ὕδωρ, καὶ βοτάνη, ἀφθονία ὀρνέων. 

Τὸ ᾿Ασίω ἐνταῦθα γενικῆς πτώσεώς ἐ- 
ε/ ο ” ν 5 ΄ στυ. ὅθεν οὐκ ἔχει τὸι. Ἡν γάρ τις 

σ "Ασίας ἥρως, οὗ ὁμώνυμος ᾿Ασίας λειμών. 

εἶτα ᾿Ασίεω, ὡς ᾿Ατρείδεω, καὶ ᾿Ασίω, 
κατὰ συγκοπήν. ὡς, ἐὐμελίας, ἐνμελίω 
Πριάμοιο. καὶ, Αἰνείω ἑτάρῳ. καὶ, Εο- 

/ αν 3 σα [) 5 Β .» 
ρα τρις Οὕτως Ώρος ἐν τῇῃ Ὁρ- 

ΕΦ 
θογραφίᾳ. Καῦστρίου.] Καὔστρου πο- 

ϱ 2 
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ἔνθα καὶ ἔνθω ποτῶνται ἀγαλλόμεα, πτερύγεσσε, 
κλαγγηδον προκαβιζόντων, σμαραγέ δὲ τε λειμών 

ὣς τῶν ἔθνεα πολλα νεῶν ὅπο καὶ κλισιάων 

ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμώνθριον' αὐταρ ὑπο χθὼν 46ς 

σµερθαλεον κονάβιζε ποδὼν αὐτῶν τε καὶ ἵππων. 

ἔστων ὁ ἐν λειμώνι Σκαμανθρίῳ ἀνθεμόεντι 

μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα καὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρη. 

Ἠύτε μυιόων ἀδιάων ἔθνεα πολλα, 

αἴτε κατα σταθμον ποιμνήϊον ἠλάσκουσι 47ο 
πώ κους /; αμ / 
ὤρη εν ειαρµή» οτε τε γλαγος ἄγγεα δεύει" 

462. νι]ς. ἀγαλλόμεναι, 461. Εέθνεα. 
471. ὥρη Εειαριν. 

469. Εέθνεα. 

Ἰγάῖα Βανίαπα, ρτορτῖο απο ποπηῖπε Δειμῶν ἀῑσίις. 5ετίογε «νο, (σ. Ἀσανρ. ΧΤΥ, ρ. 
οότ. Ο:) παπο ἀῑοία5 δέ λειμὼν ᾿Ασίω, ποῦ ᾿Ασίου, 3Ώ «Αφία αἨφπιο, Ρτίκοο Ἀετος----462. 
ἀγαλλόμινα, Ἰαηίος, ῬΡιαπάεηίος, Δίες.---463. κλαγγηδὸν προκαθιζόντων 8οΙ]. αὐπῶν' 
καθιζόντων αὐτῶν ἄλλων πρὸ ἄλλων. δἰγιοίιγα οί Ιπίθγριιποίῖο θδί ραιι]]ο ἱπιρεάϊΠος: τῶν 
ἔθνεα πολλὰ προἸέοντο, ὥστε ὀρνίθων ἔθνεα πολλὰ προχέονται νθὶ προχεῖται. ἵη Τθ(ΙΙ5 
αἰτασίατα εδί τηπίαία οί νατίαία: ποπῶνται. προκαθιζόντων.----460. Οοπαραταξοπῖς ΘΠΙΙΠ- 
ΕΜαβο Ἱέεγυπη θδί ναγίαία. Ὠερεραί 6556: τόσσοι ᾿Αχαιοὶ ἐν πεδίω ἵσταντο, ὅσα µυιάων 
ἔθνεα Νο. πέτονται θπῖ 5Ιπῖ]ς ιἷά εκ ἵστανται ἐν πεδίω. Ἐτο Ἠου ἀῑσίαπι: ἠὔτε, 8. ὡς, 
µυιάων ἔθνεα πολλὰ (50. ἵστανται, πέτονται, ἔρχονται)---οὕτως, ὣς, πολλοὶ ᾿Αχιαιοὶ ἐν πεδίω 
ἵσπαντο. (Οοπιραταθίο οαπὰ τη5οῖς α τημ]εῖς οκαρ]τίαία αο ἀθίεῃδα οοππθίαγ ἵπ νειρῖς 
473. διαῤῥαῖσαι µεμαώτες, δρεοίαίηιιθ α 5ο] ατα ατάοτοπαι οἱ Ῥογν]οποῖηπα Ἰπ. ασσγοάἰθπάο. 
οἳ ἱπιραρπαπάο:. ο, Π. 641. 8ᾳ4- Ἐί Μεπε]αο ΜΙπεγνα µυίηε θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐν- 
Έκεν, ἥτε καὶ ἐργομένη µάλα περ χροὸς ἀνδρομίοιο ἰσχανάα δακέειν. Ῥ. 97ο. Έεπο Ιία(αε 
Βε]ο]. Β. πρὸς τὸ ἐπιθυμητικὸν που αἵματος.--- ΤΟ. ἠλάσκουσιν, ἀλῶνται, πλανῶνται.--- 
473. ἐπὶ Τρώεσσι ἵσταντο, ἐφίσπαντο. Ἁ]ῖ8ς θ956ί ἐπὶ Τρῶας Ἠϊ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες ΡΤΟ ἔπι- 
όντες, 3]ϊα5 ος5ςθί ἐπ᾽ ἀλλήλους---διαῤῥαῖσαι 90. αὐτούς. 

ταμοῦ Λυδία. ᾽Αμϕὶ ῥέεθα.] Περὸ ζε.] Ἠχει. ᾿Ονοματοποία ὁ τρόπος. 
τὰ ῥεύματα. 462. Ἔνθα καὶ ἔνθα.] 467. "Ἔσταν.] "Ἔστησαν. ᾿Ανθεμό- 
Ἐνταῖθα, κἀκεῖσε. Ποτῶνται.] Πέτο- εντι.] Άνθη ἔχοντι, Ἰ, ἄνθη φέροντι. 

468. Μειρίι.] Πολλά. 469. Μιιά- 
ων.] Μυιῶν. Βοιωτικὴ ἢ διάλεκτος. 

᾿Ἠύτε μυιάων.] Καὶ ἑξῆς. Ἐπὶ τῷ, 

δεύει, ὑποστίζομεν τῆς ἀνταποδιδομένης, 

ται. ᾿Αγαλλόμεναι.] Χαθουσαι. Πτε- 
ρύγεσσι.] Πτέρυξι. 463. Κλαγγηδόν.] 
Μετὰ βος. Προκαθιζόντων.] Τὰ συ- 

Ν ρ] 9. ον 
γαγελαστικᾶ των οργεώ»» οτ αν προ-- 

ο] / λάβη τῇ πτήσει, ἀναμένεω εἴωθε τὰ 
.” . » . 

ὑστεροῦντα. Σμαραγεῖ.] Ηχεῖ. Δει- 
μών.] Ὁ σύμφυτος καὶ ὑγρὸς τόπος. 
465. Σκαμάνδριο.] Τὸ τῷ Σκαμάνδρῳ 
ποταμῷ παρακείμενο πεδίου. “Ὁ δὲ 
μμ; / ον.» Σκάμανδρος, καταφερόµενο ἀπὸ τῆς 
” ΔΝ / / λ ς- 4 .. Ίδης, καὶ μέσον τέµνων τὸ ὑπὸ τῇ 
”τ /, / δα ΔΝ 9 Δ ε] Τλίῳ κείµενον πεδίων, καὶ ἐπὶ τὰ ἂρι- 
στερὰ ἐκδιδοὺς εἰς θάλασσαν. Καλεῖ- 

ται δὲ Ξάνθος. Χθών.] Ἡ γΠ. 466. 
Σμερδαλέον.] Καταπληκτικόν.. Κονάβι- 

ἠὔτε, λέξεως, ἀνακολούθως ἐχούσης. ὡς 

ἐν τῇ θ΄ τῆς Ἰλιάδος ὡς ὃ' ὅτ᾽ ἐν οὐ- 

ρανῷ ἄστρα φαεινἠν ἀμφὶ σελήνην" εἷ- 

τα ἐπιφέρει, τόσσα μεσσηγὺ νεῶν. ᾿Α- 

δινάων.] ᾿Αθρόως πετοµένων. 47ο. Αἵ- 
τε.] Αἵτιε. Κατὰ σταθµώ.] Κατὰ 

τὴν ἔπαυλιν. Ποιμνήϊον.] Παμενικόν. 

Ἠλάσκωσι.] Περὶ τὸν αὐτὸν τόπον εἷ- 

λοῦνται. 471. Ὥρηῃ ἐν εἰαρῇ.] Ἐν 

ἔαρος ὥρα. τοῦτό φησι κατ ἐξοχὴν τῶν 

ἄλλων ὡρῶν. "Ότε.] Οπότε. Γλάγος.] 
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τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι κάρη κοµόωντες ᾿ ̓Αχαιοὶ 

εν πεδίω ἵ {στῶντο, διαῤῥαισαι μεμαωτες. 

Τοὺς δ), ὡστ᾽ αἰπόλια πλατέ αἰγὼν αἰπόλοι ἄνδρες 

ῥεία διακρύνωσω, ἐ επεί κε νομω μιγέωση΄ 

ὣς τοὺς ἡγεμονες διεκόσµεον ἔνθα καὶ ἔνθα, 

ὑσμινηνδ | ἰέναν, μετα δε, κρείων Αγαμέμνων, 

όμματα καὶ κεφαλῆν ἴκελος Δι τερπικεραύνω, 

ρεί δε ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι- 

᾿Ἠύτε βους ὠγέληφι μεγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων 

ταύρος” ὁ γάρ τε [9όεσσι µεταπρεπει ὠγρομένησε" 

τοιον ἄρ ̓Ατρείδην θηκε Ζεὺς ἥματι κείω» 

ἐκπρεπε ἐν πολλοῖσι καὶ ἔζοχον ἡ ἠρώεσσι». 

Ἔσπετε νῦν μοι, Μουσας, Ὀλύμπια δόματ᾽ ἔχουσαι" 

475 

45ο 

475. νι]ς. διακρινέωσι». 4735. Είκελος. 

478. 9. Μα]οδίαίοπα οτἶ αρραγοί φοΠίαπα ορηοτῖ ἵπ ᾖονθ, Ιαέατα Ρεσέας ἵη Νορέπιο, 
ἵὰ Ματίο πα, Ἰπαρος, ασ ἔπιοτας οἱ Ἠσο, αιιοά πητεγίν, Ίαπι απίε ατγὶς ρεχ]εοία 
ορετα, απίο Ῥλ]άίαπα, Ε16τς οοπδεϊιία.---470. Δί ζώνην ἵπ Ματίε ο]ά ἀεο]ατατί ρηία- 
πας 5 οοπιραταίοπθ οαπα ορίοτῖς Γαοῖα ποπ. 6556 Ῥοΐεσί, π]ςὶ οοσροσῖς Ῥατας αἀθοφιιθ 
Ἠτα, ας Ζοπα απαθῖές οππα λαπηρῖς ασ Εοπιοτίθιας οαγΠΟΣΙ8, τπιδοιι]]5 δα ρέαγρίάϊς, τοβτ 
οοτροσίς ατσπθπΏβας. ΑραπιθπηποΠῖς ἁιιέθτη δΡθοίεπι οοτροσῖς εχἰπηίαπα 1986, ποίαέτα 
νιάερίτηιις ἴπβ, . 166--- 17ο. 

4854. Ἁἴανας Ἱπνοσαί ἵπ τα, Πατ 1ρ5θ ἆθ 5ο Παττατθ ποπ Ῥοΐεταί: 1158 οορί»ε, 
αμ πανος, Εαθτίης αἲ Ττοαπα: ἵπ το ΠΙΕΙ πιᾶσπα οὐ παταβ]], Ῥτορίθς Ποπαίπαπαι 
πα] (ιά Ἱποτη, Ἱοσογαπα, ππάε νεπεγαπί, ἀῑνετεϊαίθπη, εὲ ἀποιπα οἰατίίπίοπ. ἴπ αλῖς 
Ἰοοῖς εχοῖ(αξ 5 εἰ αιιἹζογοπι Ἀοο θοάθπι νθτσι αἲ τοπ πονατη οὲ ἱπογεαϊρίεπα αοοῖρἰ- 

Γάλα. ”Αγγεα.] Τὰ γαλακτοδόχα ἀγ- Ὅμοιος. Ἱστέον δὲ, ὅτι τὸ ὅμοιος καὶ 
γεῖα. Δεύει.] Βρέχει. 472. Ἴόσσοι.] τὸ ἴσος, καὶ τὸ ἔκελος, δοτικῇ συντάσ- 

Τοσοῦτοι. 473. Ἱσταντο.] Εἰστήκειυ- σονται μόνα τῶν πρός τι. 479. Ζά- 

σαν. Διαῤῥαῖσαι,] Διαφθεῖραι. Μεμα- νην.] Τῷ "Δρε. "Ἠτοι τὸ κατὰ ζῶσμα 
ὥτες.] Προθυμούμενοι. 474. Αἰπόλια.] µέρος, ἢ τὴν ὅπλισιν. ἀπὸ μέρους. Στέρ- 
Ἀἰγωόμια, Αἰπόλιον γὰρ λέγεται τὸ τῶν 
μας ῷ κ. , αἰγῶν πλῆθος. ποίµνιον δὲ τῶν προβά- 

, Ξ 
των. συβόσιον, τὸ τῶν χοίρων. βουκόλιον, 

»ον.] Στῆθα, Ποσειδάωνι] Ποσειδῶνι. 

48ο. ᾿Ηῦτε.] Ὥσπερ, καθάπερ. .Α- 

γέληφι-] Ἐν τῇ ἀγέλῃ. ἐν τῷ πλήθει. 
τὸ τῶν βοῶν. ἱπποφόρβιον, τὸ τῶν ἵπ- 
πων. ἨΠλατέα.] Μεγάλα. ἢ ὅτι ἐν 
διαστήµατι καὶ πλάτει πλείονι γέµονται 
αἱ αἴγες. Αἰπόλοι.] Αἰγοβόσκο. 475. 
Ῥεῖα.] 'Ῥαδίως, εὐκόλως. Διακριῶσιν.] 
Διαχωρίσωσιν. πεί κε.] πει ἂν, 

Νομᾷ.] Ἐν τῇ βοσκῇ. Μι- 
γέωσιν.] ᾿Αναμιγῶσι. 476. Ὡς τούς.] 
Οὕτως καὶ τοὺς Ἓλληνας, Διεκόσμευν.] 

Διέτασσο. 477. Ὑσμίνηνδε.] Εἰς τὴν 

µάχην. Μετὰ δέ] Ἐν αὐτοῖς δέ. 

Κρείων.] Βασιλεύ. 478. "Ίκελος-] 

ο ρα Ν 
οποτ αγ. 

Τὸ γένος προσθεὶς, τὸ εἶδος ἐπήνεγκε. 

γενικὸν μὲν γὰρ ὁ βοῦς ἐστιν, ἰδικὸν δὲ 
ὁ ταῦρος. "Ἔπλετο.] ᾿Ἐγένετο. Μέγ 

ἔξοχος.] ᾿Ἐξοχώτατος. 481. ἨῬόεσσι.] 

ἨῬουσί. Μεταπρέπει.] Διαπρέπει. ἸΑ- 
γρομένησι».] Ἠθροισμέναις. 452. Τοῖ- 

ον.] Τοιοῦτον. Θῆκεν.] ᾿Εποίησεν. ᾿Η- 
µατι κείνῳ.] Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρ. 
499. ᾿Ἐκπρεπέα.] ᾿Ἐκπρετῆ, διάδηλον. 
454. Ἔσπετε.] Λέγετέ µοι, ὦ Μοῦσαι. 

Διὸ τὸ  ψιλωτέν. Ὁ δὲ λόγος Εἴ- 

πατε νῦν µοι, Μοῦσαι, οἵτωες ἡγεμόνες. 
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ύμειε γαρ θεαί ε εστε, πάρεστέ τε, ἴστε τε πάντα, 485 

ἡμεις δὲ κλεος οἷον ὠκούομεν, οὐδὲ τι ἴθμεν' 

οἵτινες ἡγεμόες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ήσαν. 

πληθων ὁ) οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσοµαι, οὐδ᾽ ὀνομήνω, 
Ἱ 

οὐδ. εἰ. μοι δέκα μεν γλὠσσαι, δέκα δὲ στόματ’ εἶεν, 
σος 

φωνη δ᾽ ὤβῥηκτος, χάλκεον δέ μοι Ίτορ θνείη' 4909 

εἰ µη Ὀλυμπιάδες Μώσαι, Διὸς αἰγιόχοιο 
455. τε Είστε. 456. τι [ίὸμµεν. 

οπάατη, δο]]]ορί Δ. 218. Ξ. 598. Π. Τ12.---ἴπ 485. καπί Μις αἱ Ιστοροῦσαι τὰ γιγνό- 
μενα, Ιδία φιΙάθπα αρίαΐο ρτορτῖθς ο1Τά ΟΗΠΙ5 ΤΘΓΙΠΗ ΡεδίαΓΙΠΗ Ππθπιογία ΟΑΥΠΙΙΠΘ ϱΟΠ- 
ἀθτείασς ποπάνπα Ἠϊκίοτία Ῥτορτία ἀῑοία Ἠαρετείατ, οπἱαππο Ῥοτεοπρία.---486. κλέος 
οἷον. δοίαπι απιαπις 41ο ππαπἰεδίατα Βἰ, φογίἰοτΙ μις ορίαίθας Ῥοείαπι Ροδὲ το Έτο- 
1απα5 νικ]δδες δα]ίοπι ΘΗΤΗ, α- 4110 Ἠῖο Ίου ΙΠβεΓίς οδί.. δις Ἠ]ας 1ου εχἰπιῖς 
οδί ἵπ ἀἰδριίαίοπε 4ο Ηονπετῖ ορίαΐθ.---498. µυθήσομαι ΡΤΟ µυβησαίμην ἄν. πλήθὺς ἴητρα. 
νιηραγίατα, ϱγεραγΙογαπη, τη] (αᾶο, οορί, ΑΙ ΙρίαιΓ: ιπ]νοθγδὶί οχθτοῖθις οαρίαπι 
κΙρ]]α(ῖπα ΤΘΟΘΗΡΙΙΠΑ Γά08Γ6 56 ΠΟΠ Ῥοβ56: πὶς, απο νς. 4901. αἀ]ιοῖί, 1 Μις 
ΠΊΙΠΠΘΓΗΠΗ. 5α)]οίαπέ ππεπιοτῖο πηθο».  Ἠτρο {απηθπ να ρτουατί Ροδδυπίέ τερααπ, α 
Ῥοθία ΠΙΠΠΕΓΙΠΗ δὲ τθυθηδΙπα τη] αδ π]ς Παπά, τεφιτί γα] εκροοίατὶ. Ππτεγρο]αῖο 
Πίαηπθ αθιια Ἠῖο Ίος Ίποςςθ ν]άδίαγ. Α Ῥοεία {απίππι Ίου ρτοβοῖδοί ροές ππ]- 
Πἰπάο οναί Ἱππιπιογα οἱ Ιποπατταρί]ς. 

Βθηιζάς ν5. 4094. 1ρ36 ΕΟΡΊΝΙΙΣ οορίαγιωπ, πανΊππα ἀποίογππηαθ. Οἱ 1η 6ο 
φΡθοΐθ», διπί ναπ]εία», δπανΊίας, ογΠαίΙ5, εκ οριλοίίς, παίγας Ἰοσογαπα θἳ ΠΟΙΗΤΗ 
ἀθο]αταπίβαςς πανταοπῖριας Ιπίεγροδί». Φιοά αἲὐ δα Πφίοσοο οἱ ϱοορταρΒῖοο 
εοπηπιθπάα{γ τ6ζθηδ5, αἆ Ῥοθίΐοο Ἰαμάθπι Ἠαιιά δρεοίαί: αἲ Οτοοῖς Ἰαο φποήιθ 4α 
οα15δα ΠΙΙτΟ ππο(ο ρ]ασρτε ρουπῇῦ. 

Οτάτπῖς, αιίθπα 1π. τΘυθηδιι 5οηιαίτα5 οδέ Ῥοδία, οπ155 τερετί Ποῃ δΗΠέ: πϊὶ φποὰ, 
α Ῥωοίς ἱπιππα {πορτα νΙάδίις, απῖα Αιῑς, παπάς οἸαδδῖς οχἰεταί, ἵπ Ῥωοία εἷία 
οτας: Ῥτουθα1έ ρον Ίοσα ρτοχίππα, Ίπάε αά Ῥε]οροππεσητη, Υ. 5590. εί {απάσπα αἲ Τ]ες- 
«αµατη. 16 ᾖοσογιύ, απ Ἰαιάσπίατ, ποπαϊπΙθιις ]απα αΡ ΠΙΟ πΙΟΠΕΠΦΙΠΑ θδί, ποἩ 
6556 οορἹίαπάπη 4ο ατρῖρας 6ἱ ορρίά1ῖ5 ππΙτο θί να]]ο της: 564 πόλεις Ί]α αίαῖτο 
Γπθτο Παμίίαᾶοπες Ῥεγ αἰἴφπεπι (τασαπα δἱ Ράριπα 8ΡΗ55, συνοικίαι, πη]ία ἵπ εο]- 
Ίρις οἱ Ἰουῖς οὐ Ποτῖριις Ῥοδίμς. Ῥούασπο πανίαπα οπία]ορς 5ογῖι5 αὐοθδβογῆ, απ 
Ῥητίος αἰἴφιι Ππίετρο]αία οἰπί, αγ Ροΐεκί, Ροίθδὲ «ποηε ἀπλιίατίς αἲ Πάτα 
Ῥογα ιοί πμῇ]. 

ἀρχοὺς γὰρ νηῶν ἐρέω. 485. Ἠάρεστέ 
τε.] Ἐν τοῖς πράγµασιν ἐστέ. Ἴστε 

τε.] Ἰαὶ ἐπίστασθε. 456. Κλέος ᾱἷ- 

Λέγουσι δέ 
τινες τῶν γραμματικῶν, ἐπὶ τοῦ, Μῆνιν 

/ ν / 
καταλόγου, τᾶς πᾶσας. 

ἄειδε, τὸν τρόπον εἶναι συνεκδοχὴν, ὡς 

».] Ἠτιι, µόνην τὴν δόξαν τῶν ἂν- ἀπὸ μιᾶς, τῆς κυριωτάτης, νοεῖσθαι πά- 
δν .. ὰ ΔΝ / 

δρῶν. ἢ, µόνον φήµην τιὰ ἀνδρῶν ἀκού- σας. Ἰαὶ γὰρ Ἡσίοδος τὴν Καλλιόπην 
κ. ἥ ἂν αν ον ὸ 

οµεν. Παρὰ τὸ κλύεμ ῥῆμα, ὅ ἐστιν Κυριωτάτην φησὶν οὕτως Καλλιόπη θ’ 
ο αρ ” ” ε / ο ο / ” 
ἀκούειν. Ίδμεν.] Ἡ προφερεστάτη ἐστιν ἁπασέων. Άλλοι ᾿Ἐπιστάμεθα, οἵ- 

δαµε. 487. Ἡγεμώες.] Βασιλεῖς. δὲ λέγοσι, ὅτι, περὶ ἑνὸς προσώπου, 

488. Πληθὺν δ οὐκ ἂν ἐγὼ µυθήσο- 

μαι.] Τουτέστιν, εἴπω. οὐδ' εἰ δεκα- 

πλασίων ἐμαντοῦ Ὑγένωμαι. ὑμῶν γάρ 

ἐστι τὸ ἔργον. Πληθύν.] Τὸ πλῆθος. 

Μιβήσομαι.] Μιθησαίµην, κεἴποιμι. 
409. Φωνὴ δ' ἄῤῥηκτος] Καὶ διὰ τού- 
του δηλοῖ, ὅτι σῶμα, ἡ φωνή. Ἰητοῦσι 
δέ τινες, διὰ ποίαν αἰτίαν, τῆς μὲν ὅλης 

πραγµατείας ἀρχόμενος ὁ Ποητὴς μίαν 
ἐπεκαλέσατο τῶν Μουσῶν' ἐπὶ δὲ τοῦ 

καὶ τῆς ὀργῆς τούτου, τὸν λόγον ποιού- 

µενος, δεύντως πρὸς µίαν τῶν Μουσῶν 
εν νι , σος Β 
ἐποιήσατο τὸν λόγον. Μέλλων δε κα- 

/ ε) . .» Ν / Ε ευ) 

πάλογον ἐρεῖν νεῶν καὶ βασιλέων, ἐθνῶν 

τε καὶ τόπων, πλήθους τε καὶ πραγµά- 
»3 /, Ν ς / Δ / των, εὐλόγως πρὸς ἁπάσας τὰς Μούσας 

τὸν λόγον ἐπερείδεται. ᾿Αῤῥηκτος.] ᾿Α- 
διάῤῥηκτος, στερεά. Ἐίεν.] “Ὑπάρχοιεν. 
Χάλκευν.] "Ἠτορ.] Φωνὴ, 
ψυχή. ᾿ἘΕνείη.] ᾿νην. 491. Εἰ μὴ 

Στερεύν. 
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θυγατερες, μνησαίαθ ὃ απο ὑπὸ Ίλιον ᾖλθον. 

ὠρχοὺς αὐ νπῶν ἐρέω, γ]ώς τε προπάσας. 

Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήΐτος Ίρχον, ϐ) 
492. ὑπὸ Είλιο. 

404---516. Ἠαοιίς ἆάσος φπίπηια ρηραθγαπές ἀποιρ αἲ 15 οορῖς εκ ΧΝΙΝ 
Πιτ 

Ολυμπιάδες] Εἰ μὴ αἱ τὸν Ὄλυμπον κα- 
τοικοῦσαι Μοῦσαι. 492. Μνησαίατο.] 

Ὑπὸ Ἴλιον.] Εὶς τὴν 

Ἴλιο. 493. ᾿Αρχοὺς αὖ.] Τοὺς ἄρχον- 
τας. ὃ ἐστι, τοὺς ἠἡγεμόνας. Προπά- 

σας.] Πάσας, ὕλας. Περισσὴ Ἡ προ. 

1. Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως καὶ Λήϊτος 

ἦρχον.] "Αρξασθαι δέ φασί τιες ἀπὸ 

Βοιωτῶν τὸν "Όμηρον τοῦ καταλόγου, 

χαριζόµενον ταῖς Μείσαις ἃς ἐπεκαλέ- 
σατο. Αὐτόθι γὰρ ἐν Βοιωτίᾳ εἶναι τὸν 
"Ελικῶνα τὸ ὄρος, ὅπου σύνηθες 

διατρίβει». 
ν 3 
εισαι 

Ὑπομνήσειαν. 

αὐταῖς 
ας 

Οἱ δὲ, τῆς Φωκίδος, λέγου- 
Ν « -” 

τον ἙἘλικῶνα. 
ΕΑΛΑΕΗΘΗΝΕ ρον ρη Ξ 

ἨῬοιωτῶν τὴν ἀρχὴν διὰ τοῦτο γεγενῆ- 
ν 

σθαι. Ἐμὲς δὲ, ἀνθ' ὧν οὗτοι μόνοι 
/ ΑΒ ε / ” 

πέντε εἶχον Ἠγεμόνας. "Άλλοι δέ φασι», 

οὗ διὰ τοῦτο" ἀλλ ἐπεὶ πολλὰς πόλεις 
5 ς / Ν .. 3 . εἶχεν ἡ Βοιωτία, διὰ τοῦτο ἐντεῦθεν 
αί .” 
ἄρξασθαι αὐτὸν τοῦ καταλόγου. Οὐκ 
4 - εστι δὲ οὐδὲ τοῦτο ὑγιέ. Οὐ γὰρ ἀπὸ 

«θ ἤ - ρ , 
πλήθους πόλεων ὁ κατάλογος παραµεµέ- 

” .. τρηται. "Ηρξατο γὰρ ἂν μᾶλλον ἀπὸ 
.. 3 / ε ΝΔ 4. “. Κρητῶν, ἐχόντων ἑκατὸν πόλεις. Βέλ- 

ο τα ας ναίς ον 
τιον δὲ, λέγει, αὐτὸν ἀπὸ Βοιωτῶν 
ἦρχθαι, ἐπείπερ ἐν Αὐλίδι, πόλει τῆς 
Βοιωτίας, συνήχθη ἅπαν τὸ πλῆθος, τὸ 

” 

ἐπὶ τὴν Ίλιον µέλλον στρατεύει. Έχει 
ν 

δὲ αὕτη ἤ πόλις λιμένας, τοὺς μὲν βλέ- 

ποντας ἐπὶ τὴν Ἴλιον, τοὺς δὲ καταγωγεῖς 
ἀπὸ τῆς Ελλάδος πάσης. 

/ 1 ς) συνηθροίσθησαν αὐτέθι, 
ἀπέπλευσα». 

ΔΝ ρχ λ) 
σιν, µη οὖν ἀπὸ 

ιο 
Δι ην αἰτίαν 

ὃν με 
ἐντεῦθεν 

Δ 

Ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχός φησι, 
κατὰ ἐπιφορὰν αὐτὸν ἀπὸ Βοιωτῶν τὴν 

Ν ο. Γ μα Δ 9] ἀρχὴν πεποιῆσθαι. Ἑϊ γὰρ καὶ ἀπ 
ἀ/. ”. ” - 

ἄλλου ἔθνους ἤρξατο, ἐζητοῦμεν ἂν τὴν 

αἰτίαν τῆς ἀρχῆς. Βοιωτῶν μὲν Πηνέ- 
Ν /.. ο λεως καὶ Λήϊτος ἦρχον.] Οὗτοι μὲν οἳ 

, . ο νο κν 
πέντε Βοιωτῶν στρατηγοί. ᾿Ιστέον δὲ, 
“ ΄ .. .. ὅτι ἐτίθεσαν πλεῖστοι τῶν παλαιῶν προ- 
ληατικῶς τὰς ὠομασίας τοῖς παισὶν, ἀφ᾽ 
ὧν ἔμελλον οἱ παῖδες ἐπιτηδεύειν πρα- 

Ν 
και 

Τεν ἵπ. 1ῖψ Ἠαιιά πποπιογαπέας, θία προς Επεταπί ενος αὖ Αναϊνίς ἵπ 

- 3 

γμάτων. ὙΣφόδρα δὲ αὐτοῖς ἔμελε τὰ 

τοῦ πολέμου. Διὸ Πηνέλεως μὲν ὠνο- 
΄ ΦΙ...Ν -. / Ν Ν 9 

µάσθη ἀπὸ τοῦ πένεσθαι περὶ τὸν λεὼν, 
ὅ ἐστι, πονεῖν καὶ ἐργάζεσθαι κατὰ τὸν 

η 3 Β 
ὄχλον. Λήϊπος δὲ ἀπὸ τοῦ λείαν ἄξειν. 
λεία δὲ, ἡ ἀπὸ πολέμου κτῆσις. ρκε- . 

/' Ν ε Ν -”. νὸ ΄ ΔΝ 

σίλαες δὲ ἀπὸ τοῦ ἐπαρκέσει καὶ βοη- 
. ” 

θήσειν τοῖς λασῖς, τουτέστι, τοῖς ὄχλοις. 

Προθοήνωρ δὲ, ὁ πραθρέξων καὶ προδρα- 

µούμενας Ἰνορέῃ, ῄτουτέστη, ἀνδρίᾳ. 
ν ς 

Κλονίος δὲ, ὁ γενναῖος καὶ µάχιμος γε- 5 ι] 

Ἑλόνος γὰρ ἡ μάχη. ὮἈΒοι- 
κ 

ωτῶν μὲν Πηνέλεως.] Ἡ Βοιωτία τὸ 

/ 
γησόµενος. 

/ 3 ρ 3 ” .- ΄ Ν -. 

πρότερον ᾿Αανία ἐκαλεῖτο, ἀπὸ τῶν κα- 
/ 

᾿Αόνων. ἹΜετωνο- 

µάσθη δὲ Ἡοιωτία κατὰ μέν τινας, ἀπὸ 

ποικοῦντων ἐν αὐτῃ 

Ἠοιωτοῦ νυἱοῦ ᾿Πτώνου, ἢ Ποσειδῶγος, καὶ 
” ” Δ τω 

Ἂρνης. Ἔτι δὲ τιμῶσι 
΄ μα] Δ εν προπάτορα αὐτῶν, Βοιωτὸν, υἱὸν ΠΠοσει- 

Καθ’ ἑτέρους δὲ, ἀπὸ τῆς ἐλα-- 

θείσης κατὰ πυθόχρηστον ὑπὸ [Κάδμου 
βοός. Εὐρώπης γὰρ τῆς Φοίνικος θυγα- 

λ τη -” ε.α ΔΝ ε -- 

πρὸς ἐκ Σιδῶνος ὑπὸ Διὸς ἁρπαγεῖσης, 
Κάδμος ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς, κατὰ ζήτη- 
σι πεμφθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὺς, ὡς οὐχ 

ε / μι τσ ” » 9 λ 
εὑρήκει αὐτην, Ίκεν εἰς Δελφοὺς προς 

τὸν θεύν. 
λ Φεβ Ν .. -- μὲν Εὐρώπης μὴ πολυπραγμονεῖν, χοη- 

σθαι δὲ καθοδηγῷ βα, καὶ πόλιν ἐκεῖ 
4. ”/ Ε τν α Ν ΔΝ / 

κτίζειν, ἔνθα ἂν αὐτὴ εἰς τὰ δεξιὰ πέσῃ 

Τοιοῦτον λαβων χρησμὸ», διὰ 

Φωκέων ἐπορεύετο. Εἶτα, βο συντυ- 
χὼν παρὰ τοῖς Πελάγονος βουκολίοις, 
ταύτῃ πορευοµένῃ κατόπιν εἴπετ. Ἡ 

ν 2 ον ος εν 
δὲ διεξιοῖσα πᾶσαν Ἡοιωτίαν, ὀκνήσασα 

ἀνεκλίθη, ἔνθα νῦν η πόλις εἰσὶ Θῆθαι. 
Ῥουλόμενος δὲ ᾿Αθηνᾷ τὴν βοῦν κατα- 

Ῥοιωτοὶ τὸν 

δῶνος. 

Ὁ δὲ θεὸς εἶπεν αὐτῷ, περὶ 

καμτῖσα. 

θῦσαι, πέµπει τινὰς τῶν μεθ ἑανυτοῦ 
ε , ; πα. . ληψομένους χέρνιβα ἀπὸ τῆς Αρητιάδος 

κρήνης. Ο δὲ φρουρῶν τὴν κρήνην δρά- 

κων, ὃν "Αρεος ἔλεγον εἶναι, τοὺς πλείονας 

τῶν πεμφθέντων διέφθειρν. ᾿Άγανα- 
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᾿Αρκεσίλαός τε, Προθοήνωρ τε, Κλονίος τε" 4ος 
οἵ ϐ) Ὑρίην ἐνέµοντο, καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν, 

Σχεϊνόν τε, Σκωλόν τε, πολύκνημόν τ᾽ Ἐτεωνον, 
Θέσπειαν, Τραϊαν τε καὶ εὐρύχορο Μυκωλησσόν' (5) 

ε/ ./ 12. Ν 3 . ος] κ 

ο τ αμφ Αρμ ενεµοντο, καὶ Ἐιλεσιον, καὶ Ἐρυθρως, 
ε/ 3ε 9 ςθ 5 ΛΑ. «/ Ν ” 

ο τ Ἐλεων εἰχον., ἠδ Ύλην, καὶ ΤΠετεωνα, 5οο 
/ νι ολ. / / 

Ὠκαλέην, Μεδεώνώ τ᾿ εὐ κτέµενον πτολίεθρον, 
΄ / / / 

Κώπας, Εύτρησίν τε, πολυτρήρωνώ τε Θίσ(βην' 

οχροάἰοπε Ἑρίσοποτιπα: ἆθ «ια ν. Αροῄοάον. ΠΤ. 7, τ. 2. 8ᾳ.---407. πολύκνημον. 
ὀρινήν. 1πβ. 821." Ίδης ἐν κνηµοῖσι.---302. πολυτρήρωνά πε Θίσβην, πολλὰς περιστερὰς ἔλιου- 
σαν.---5ού. σὸ σέµενος Ποσειδῶνος. ν. Ἠγπιη. Ιῃ ΑΡοΙ. 239. 94. 

κτήσας δὲ Κάδμος, κτείνει τὸν δράκοντα᾽ 
Ἀ ω Ὀ β .. ” ων ε / Ν καὶ, τῆς ᾿Αθηνᾶς αὐτῷ ὑποθεμένης, τοὺς 
έ : 

τοῦτου ὀδόντας σπείρει. ἄφ ὧν ἐγένωτο 
Β ἥ 

οἳ γηγενεῖς. ᾿Οργισθέντος δὲ Δρεος, καὶ 

μέλλοντος Κάδμον ἄναιρεῖν, ἐκώλυσεν ὁ 

Ζεύς. καὶ "Αρμωίαν αὐτῷ συνῴκισε τὴν 
νο 

Αρεος καὶ ᾿Αφροδίτης. πρότεροῳ δὲ ἐκέ- 

λευσεν αὐτὸν ἀντὶ τῆς ἀναιρέσεως τοῦ 
- « 

δράκοντος ἐνιαυτὸν θητεῦσαι. ἐν δὲ τῷ 
ο} . .. ι 

γάµῳ Μαύσας ᾖσαι, καὶ τῶν θεῶν ἕκα- 
ε / ω ω ε - 

στον “Αρμοίᾳ ὃδῶρο δοῦναι. “Ἱστορεῖ 

Ἑλλάνικος ἐν Βοιωτιακοῖς, καὶ ᾿Απολ- 

λόδωρος. ᾿Ηρχω.] ᾿Εβασίλενον, ἠγοῦντο. 
3. Οἵθ “Ὕρίην.] Τὸ πλῆρε, Οἵ τε 

ἹἩρίαν. “χρία δὲ, χωρίου πλησίον τῆς 
Γν -ω 

Αὐλίδος, ὁ ἔκτισεν “Ὑριεὺς ὁ Ποσειδῶνος 
κ / Ἂ ὁ τν ν 

καὶ ᾽Αλκνόνης. ἢ, ὥς τινες εἴπον, Ῥοιωτὸς 
ὁ ἸΩρίονς πατήρ. ᾿Ενέμωτο.] Κατώ- 
κουν. Αὐλίδα.] Αὐλὶς ὠνόμασται ἀπὸ 

Αὐλίδος τῆς εὐωνύμου τοῦ Κηφισσοῦ: ἢ 
ἀπὸ τοῦ αὐτόθι αὐλισθηναι καὶ μεῖναι 

τοὺς Ἕλληνας. Πετρήεσσαν.] Πετρώδη, 

τραχείαν. 4. Σχοῖνον.] Πόλω Βοιω- 
ο πο νη 5 Αθά β τίας, ἀπὸ Σχοινέως τοῦ ᾿Αθάμαντος τοῦ 

Αταλάντης πατρός. Σκῶλόν τε.] Καὶ 
... ” 2... 

Σκῶλο. Ἔστι δὲ κώμη ἤ Σκῶλος ὑπὸ 
. ” .. Ε .. 4 

Κιθαιρῶνι ὄρει τῶν ἐν τῇ Βοιωτίᾳ Θη- 
. ε/ μ / . Ν / 

βῶν. οὕτω δὲ κέκληται διὰ τὸ δυσοικη- 

τον ποῦ τόπου. ἨΠολύκνημον.] Πολλοὺς 
”/ , ΔΝ κ 

ἔχουσαν κνηµούς. Ἐνημοὶ δὲ µεταφο- 
ρικῶς ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων κνημῶν. ΛΔέ- 

γονται δὲ αἱ τῶν ὁρῶν προβάσεις. καὶ γὰρ 
γ 4 Φα . Ν » / αὗται ὅσον ἀπὸ κεφαλῆς πρὸ τῶν βά- 

398, εν Ν .. Δον . σεων εἰσὶν, ὃ ἐστι, πρὸ τῶν ποδῶν. Ἓ- 
ο) ΔΑ 

τεωνώ.] ᾿ΩὨνόμασται ἀπὸ ᾿Ετεωνοῦ, ὃς 
α ο] ο) Νο ἦν ἀπόγηνος Βοιωτοῦ. ἸΚαλεῖται δὲ νῖν 

Σκάρφη. 6. Θέσπειαν.] Τὰς νῦν πλη- 

θυντικῶς Θεσπιὰς καλουµένας. Γραῖαν.] 

Τὴν νῦν Τάναγραν κολουμένην». Βὐρύ- 
χορον.] Πλατεῖαν, μεγάλην. Μιυκαλησ- 

σόν.] Οὕτως κληθεῖσαν ἀπὸ Μυκάλης 

τῆς ἐν Καρία, Περσέως ἐν αὐτῃ ἵδρυσα- 

µένου τὸ τοῦ Μυκαλέως Διὸς ἑερόν. 6. 

Οἵ τε.] Οἵτινες. ᾽Αμϕ "Άρμα.] Περὶ 
τὸ Ἂρμα. Τὸ δὲ Ἅρμα, πόλις τῆς Βοι- 

ωτίας, ὀνομασθεῖσα ἀπὸ τοῦ αὐτόθι κα- 
ταποθῆναι σὺν τοῖς ἵπποις τὸ ᾽Αμϕια- 

ῥράου τοῦ µάντεως ἅρμα σὺν αὐτῷ. Ἰαὶ 

Ἑλλέσιον, καὶ Ὕλην, καὶ ᾿Ελεῶν'.] Τὸ 

πλῆρες Ἐλεῶνα. Εἰσὶ δὲ αὗται πόλεις 

Βοιωτίας. Καὶ οὕτω καλοῦνται, ἐπειδὴ 

ὑλώδεις οἳ τόποι. ἸἘρυθραί.] Βαρυτόνως 

μὲν, πόλις Ῥοιωτίας' ὀξυτόνως δὲ, πόλις 

Ἰωνίας. ᾿Ωνομάσθησαν δὲ, ἤτοι ἀπὸ 

Ἐρυθροῦ τοῦ, Ποσειδῶνος, καὶ ᾿Αμϕιμε- 
δούσης τῆς Δανασῦ: Ἡ, ὡς ἕτερο, ἀπὸ 
Ἐρυθρᾶς τῆς Πορφυρίωνος τοῦ Σερίφου. 

π- Εἶχον.] Κατῷκον. Ὕλην.] Τὸ υ 

ἐνταῦθα ἐπεκτεταμένως. ὡς τό: Ὕλῃ 

Πετεῶνα.] ᾿Απὸ Πε- 

πεῶνος τοῦ Ἠοιωτοῦ. 8. Ὠκαλεην.] 

᾽Απὸ τοῦ παραῤῥέοντος ποταμοῦ. Ἰκα- 

λεῖται δὲ νῦν ᾿Ὠκάλεια. Μεδεῶνά τ’.] 
Καὶ τὸν Μεδεῶνα. Μεδεῶνα.] ᾿Απὸ 

Μεδεῶνος τοῦ Πυλάδου. ᾿Εὐκτίμενο.] 

Καλῶς κεκτισµένο. Πτολίεθρον.] Πό- 

λω.. 9. Κώπας.] Πόλεις Βοιωτίας, ἀπὸ 

Κωπεῶνος τινὸς Ίρωος. παρ ἣν καὶ Ἡ 
λίμνη Κωπαῖς. Πολυτρήρωνα.] Πολλὰς 

περιστερὰς ἔχουσαν. Ὑρήρωνες δὲ κα- 

λοῦνται αἱ περιστεραὶ, ἀπὸ τοῦ τρεῖν, 
καὶ εὐλαβεῖσθαι. δειλὸὺν γὰρ τὸ ζῶο. 

2/, »/ /, 
εν οικία γαίων. 
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ο τε Κορώνεια», καὶ ποιον “Αλίαρτον 
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(19) 
οἵ τε Πλόταιων ἔχον, ἠδὶ οἳ οἳ Γλίσαντ ἐνέµοντο, 

ὅ ϐ Ὑποθήβας εἶχον, ἐὺ κτέµενον πτολίεθρον, σος 
” / ο ὃς ᾽ ν 5, . 
Ογχηστον θ ἑερον, Ποσιδητον ἄγλαον ἆλσος 
“/ / / ”/ «/ / 

οἱ τε πολυστάφυλον Άρνην ἔχον, οὗ τε Μίδειαν, 

Νίσαν τε ζαθέην, Ἀνθηδόνα τ΄ ἐσχατόωσα». 
-- 

ἐκ ιά μὲν πεντήκοντα υέες κίου" εν 

κοῦροι Βοιωτῶν ἑκατὸν καὶ είκοσι (βα1νον. 

(1) 
δε ἐ ἑκάστη 

51ο 

Οι δ) ᾿Ασπληδόνα ναΐῖον, 1δ᾽ Ὀρχομενον Μαύειον, 

τῶν ἠρχ' ̓ Ασκάλαφος καὶ Ἰώλμενος, υιες ὌΑρηος, 

οὓς τέκεν ᾿Αστυόχῃ, θόμῳ ΄Ακτορος ᾿Αζείδαο, (29) 

παρθένος αἰδοίη, ὑπερώϊον εἰσαναβασα, 

σου. ΟΙΙπη Γλίσσαντ. 
ἸπζετριησεραίΗγ. 

5ΤΟ. καὶ ἐξείκοσι. 

σού. ΟΙ ᾿Ογχηστόν θ᾽ ἱερὸν Ποσιδήϊον. ἀ. 
5ο8. ΟΙΙπι Νίσσαν. 500. ἐν δὲ Γεκάστῃ. 

5τΙ---5τθ. ΟγοΏοπιεπις α. Ῥωοεῖς φοαπρίσαγ φπἷα 5 ΑΓἱηψίς ΕΙ ές Ἰίαφις 5105 δἱδί 
ἆποςς Ἠαβαθγε Οτολοπιοπ: ποίας φποφΠθ Βίταβο ΤΝ, Ρ. 616. Α. οί 615. 513-- 515. 

Θίσβη.] Αἱ νῦν πληθυντικῶς λεγόμεναι 

Θίσβαι. 1Ο. Κορώνειαν.] ᾿Απὸ Κορώ- 
νου τοῦ Θερσώ»δρου. ἸΠοιήεντα.] Βοτα- 
νηφόρον, σύμφυτον. πύα γὰρ, ἤ βοτάνη. 
Διὰ τούτου δὲ τὸ εὔγειον παρίστησιν αὐ- 
τῆς. ΤΙ. Πλάταιαν.] Τὰς Πλαταίας. 

ἀπὸ Πλάτης τῆς ᾿Ογχηστοῦ. Ἔχον.] Εἷ- 
χον, ᾧκουν. Γλίσσαντα.] Προπαροξυτόνως 

ὡς γίγαντα. 12. Ὑποθήβας.] Θηβαι ἀπὸ 

Θήβης, τῆς ᾽Ασωποῦ, τοῦ ἐντοπίου ποτα- 
μοῦ. “Ὑποθήβας οὖν τὰς ἐλάττω Θή- 
βας, ἠλαττωμένας ἕἵστερον ἐπὶ τῶν ἐπι- 
γόνων. ἐπόρθησαν γὰρ αὐτὰς οἳ τῶν 
ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας στρατευσάντων παῖδες, 

ἐκδικοῦντες πατρώαν ὕβριω. "Ἕτεροι δέ 
φασω, “Ὑποθήβας λέγειν τὸν Ποιητὴν 

τὰς ὑποκειμένας ταῖς ἑπταπίλοις Θή- 

βαις κώµας. αὗται γὰρ αἱ Θῆβαι ἐκ- 
πεπολιώρκηντο. 13. Ὄγχηστω.] Τό- 
πος τῆς Βοιωτίας, Ἱἱερὸς Ποσειδῶνος. 

Ἑνρηται δὲ ἀπὸ ᾿Ογχηστοῦ τοῦ Βοιωτοῦ. 
Ποσιδήϊον.] Ποσειδῶνος Ἱερόν. ᾿Αγλαύν.] 
Καλό. "Αλσος.] Πᾶς τόπος σύνδενδρος, 

ὕδωρ ἔχων, καὶ θεοῖς ἀφιερωμένος, ἄλ- 
σος καλεῖται. 14. Πολυστάφυλο.] 
Πολυάμπελον. ᾿"Αρνην.] Πόλιν Βοιωτίας, 
ἀπὸ "Αρνης, ἧς καὶ Ποεσειδῶνος Ἠοιωτὸς. 

Οἱ δὲ, ὅτι οὐχ εὑρίσκεται κατὰ τοὺς 

Υο. 1. 

"Αρεος. 

Τρωϊκοὺς χρόνους ᾿Αρνη πόλις Βοιωτίας, 

ὅθεν ἔνιοι πιθανῶς µεταγράφονσι, οἵ τε 
πολυστάφυλω Ἵάρνην ἔχο. 15. Νί- 
σαν.] Βοιωτίας, οὗ Μεγαρίδος. Έστι 

δὲ ἐν αὐτῇ Διονύσου ἐπιφανὲς Ἱερόν. 
Ζαθέην.] Άγαν θείαν. ᾿Ανθηδόνα.] ᾿Αν- 
θηδὼν πόλις Βοιωτίας. Ἐκ ταύτης ἦν 

Γλαῦκος θαλάσσιος. Ἐσχατόωσαν.] 

Τὴν ἐν τοῖς ἐσχάτοις µέρεσι τῆς Βοιω- 

τίας κειµένην. 16. Τῶν μέν.] Πλούτων 

μέν. Νέες] Πλοα. α7. Βαϊω.] 
Ἔβαυον. 18. ᾿Ασπληδόνα.] ᾿Ωνόμα- 
σται ἀπὸ ᾿Ασπληδόνς τοῦ Πρέσβωνος. 
Ἔστι δὲ Βοιωτίας τῆς ᾿Ορχομενίων γῆς. 
Καλεῖται νῦν Εὐδείελος. Ναῖον.] Ὥικουν. 

Ορχομενὸν Μινύειον.] Τὸν ἐν τῇ Βοιωτίᾳ 
λέγει ᾿Ορχομενὸν, τὸν ἐπὸ Μιύου βα- 
σιλευθέντα, τὸν ὀνομασθέντα ἀπὸ ᾿Ο0/- 
χομενοῦ τοῦ Διὸς υἱοῦ, καὶ Ἑρμίππης 
τῆς Βοιωτοῦ. Παραῤῥέει αὐτὸν ποταμὸς 
Μιύας, ἀφ' οὔ Μινίαι ἐκλήθησαν οἳ 
τὴν χώραν κατοικοῦντε.. "Ἑστι δὲ καὶ 

ἕτερος ᾿Ορχομενὸς τῆς ᾿Αρκαδίας, ὃν πο- 

λύμηλον καλεῖ ὁ ποιητής. καὶ ἕτερος τῆς 
Θεσσαλίας. 19. Ύΐες "Άρηος.] Παῖδες 

2Ο. Δόμῳ.] Οἴκῳ. ᾿Αζείδαο.] 
21. Παρθένος] Ἡ ἔτι 

Δί- 

᾿Αζέως παιδός. 

παρθένος νοµιζοµένη τοῖς γοεῖῦσι». 
Ἐ 
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θ]15 
τῶν δὲ τρι/κοντα γλαφυραὶ νέες εστιχέωντο. 
Αὐταρ Φωκήων Σχεδίος καὶ Ἐπίστροφος ἤρχον, 

υἷεες Ἰφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο' (15) 
οἳ Κυτάρισσον ἔχον, Πυθώνά τε πετρήεσσαν, 

Κρίσαν τε ζαῤεν, καὶ Δαυλίδα, κοὶ Πανοππα, 

οἱ τ᾽ ᾿Ανεμώρειαν, καὶ Ὑώμπολιν ὠμφενέμοτο, 

τ ἄρα παρ ποταμὸν Κηφισον δῖον ἔναιου, 

ο τε Λίλαιαν ἔχον, πηγης ἔπι Κηφισοῖο: 

515. ὁ δέ [οι. 516. ἐστιχόξωντο. Βεηί]. 
533. 3 Οτι Κηφισσὸν εἰ Κηφισσοῖο. 

50ο 

(29) 

5159. υἷέες Ειφίτοφι. 
503. πηγῆς. νυ]ς. πηγῆς. 

οὓς σέκεν---110ς ο Ματίο ρερετῖί Αδίγοσλα ποπάπη νῖτο πηρίας αἀθοφιθ ἵπ ἆοπιο ρα- 
ἵετηπα «4 Πιο πίτα, οἵ α Ματίο οΡρτθδδα. ὑπερώίον εἰζαναβῶσα 5ο. θάλαμον. παρθενῶνα. 
απο ἵ]α σναγῖάα οκ Τατίο Γαοία 5ο γευορῖέ 1ρίφε ν]κ]θ. 

517---526. Ῥωοίος ἵπ οογπ φἰπὶςίτο αχκίτθιπο δίαπίθς σπα Ονολοπηεπῖϊς οκοιρ]απί 
1/οσεπΦεδ, παπί» οί 1ρ5ί ἵπ οονηὰ αΙπ]δίτο, Π]ις αἆ Ἰαΐα5.. Νάπα γθτδις ἀρχίτατη οΟΓΠ1ι 
α ]ωνο ργοσθα1ὲ οτηπῖς ΤΘοθΗΝΙΙ5. 

δοίη.] Αἰδοὺς ἀξία καὶ τιμῆς. Ὑπερ- 
ἴον εἰσαναβᾶσα.] Βϊς τὸ δίστεγον ἐλ- 
θοῦσα τὸ καλούμενον γυναικωνίτης. οἱ 
γὰρ ἀρχαῖοι ταῖς γυναιν ὑπερῴους τοὺς 

πο Κατεσκεικ ων Ἡ ὑπὲρ τοῦ δυσεν- 

20. Παρελέξα- 

το.] Παρεκοιμήθη, παρεκαθεύδησε. Λά- 

θρη.] Δαθραίως, κρυφίω. ὍὉ δέ οἱ.Ἱ 

Οὗτος δὲ αὐτῃ. “Ὁ δὲ, ἀντὶ τοῦ, γάρ. 

τεύκτους αὐτὰς εἶναι. 

93. Γλαφυραί.] Βαθεῖαι, καῖλαι. Ἓ- 

στιχόωντο.] Ἐν τάξει παρεγένοντο. 

94. Αὐτὰρ Φωκήων.] Τῶν δὲ Φωκέων. 

Διχῶς δὲ γράφεται, Φωκήων, καὶ Φω- 

Τοὺς δὲ 

Φώκου τοῦ Ὑαμάθης καὶ Αἰακοῦ, οἳ δὲ 

κείων. Φωκεῖς οἳ μὲν ἀπὸ 

ποῦ Ποσειδῶνος καὶ Ἡρονόης τῆς ᾿Ασω- 

ποὺ. Ηρχω.] ᾿Ηγοῶντ. 95. ες 
Ἰφίτου.] Σχέδιο, καὶ ᾿Επίστροφὸς. 

Ναυβολίδαο.] ἹΝαυβόλου, παιδὸς Ἰφί- 
που. 326. Κυπάρισσο.] Πόλιν Φωκί- 
ὃος. ᾿Ωνομάσθη δὲ ἀπὸ Κυπαρίσσου τοῦ 
Ορχομενοῦ ἀδελφοῦ. ἢ ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῇ 

Πνθών.] Καὶ 
Τὸ πρότερον δὲ 

, 
φυοµένων κυπαρίσσων. 
αὕτη πόλις Φωκίδος. 
ο προ) ας ο 
ἐκαλεῖτο Παρνασία νάπη, ὡς ἀπὸ τοῦ 

, / ”/ 1/ ΄ ε’ 
παρακειμεγου ορους, επειτα Πιθών. ν- 

στερον δὲ Δελφοί. 
/ 

ἐπεὶ κατεσάπει αὐτόθι ὁ δράκων, ὁ τὸ 
α 

αντεῖον πρότερο φυλάσσω», ὃν ἀπεέ- µ ρ 5 

Καὶ Πυθὼν μὲν, 

3 {, 

κτεινε τοξεύσας ὁ Απόλλων. πύθεσθαι 
μη κ σΕ τη 

γὰρ, τὸ σήπεσθαι. ὡς τό" σέο δ' ἐστέα 
η) ”/ αλ ς α/. / η ΔΝ 

πύσει ἄρουρα. Ἰ, ὣς ενιοί φασι, διὰ τὸ 

πυβέσθαι τοὺς 

ἀνθρώπους περὶ ὧν ἐθέλουσι. 37. Ῥρίσ- 
Ἀ σαν.] Πεδίον ἐν Λοκρίδι, ἢ, ὡς οἳ πελεία- 

ν Ν 

γές φασι, ἐν Δελφαῖς, ὠνόμασται ἀπὸ 

Γρίσσου τοῦ τυράννου, καὶ ᾿Αστεροδίας 

Δαυλίδα.] Δαυλὶς, πόλις 
, ο - 

Φωκίδος, ἀπὸ Δαυλιέως ὀνομασθεῖσα τοῦ 
/. ΔΝ / Ἂ Δ΄ Ν / 

τυράννου, καὶ ἹΚρηστώνης. ἢ διὰ τὸ σύµ- 

παραγενοµένους αὐτόθι 

τῆς Δηϊονέως. 

Φυτον. δαυλὸν γὰρ τὸ δασὺ ἔλεγον οἱ 
ἀρχαῖοι. Πανοππα.] Πόλις Φωκίδος, 

ῥηθεῖσα ἀπὸ Πανοπέως τοῦ Φώκου. 

08. ᾿Ανεμώριαν.] Αὕτη μεταξὺ κεῖται 

Φωκίδος καὶ Δελφῶν, ἐφ ἡψηλοῦ τό- 

που, ὅθεν 
ϱ ./ Ν ν 

ούτως ωνοµασται, παρα το 

καταπνεῖσθαι αὐτὴν σφοδρῶς. “Ὑάμ- 
/. / 

πόλιω.] Οἵτινες ὥκουν τὴν ὑπὸ “Ὑάντων 
”, . 

έθνους [βαρβάρων οἰκισθεῖσαν πόλιν. 

20. Οἵ τ᾿ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισσόν.] 
Οὗτοι ᾿Επικηφίσιο, λέγονται, ὑπὸ δέ 

Ὁ δὲ Κηφισσὸς 
/ 3 ων / 34 Α 

ποταμός ἐστι τῆς Φωκίδος έχων τὰς 

ὥς φησιν “Ἡσίαδος" 

πιων παραποτάµιοι. 

πηγὰς ἐκ Λιλαίας. 

Ὃς τε Λιλαίῃσι προρέι καλίῤῥον ὕδωρ. 

Δῖον.] Θαυμαστόν. Ἔναιο.] Ώικουν. 

3Ο. Λίλαιαν.] Πόλις Φωκίδος παρα- 
κειµένη ταῖς τοῦ Κηφισσοῦ πηγαῖς. 
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” . / ΄. ” ” 

τοῖς ὃ ἅμα τεσσαράκοντα µελαίμαι γηες Εποντο. 
« Ν ΄ / ε] ΄ 

οἱ μεν Φωκηων στίχος Ιστασον αμφιεποντες, οσο 
ἨῬοιωτῶν ὃ ἔμπλην ἐπ᾽ ὠριστερω θωβήσσοντο. 

Λοκρών ὃ) ἡγεμόνευεν Οἵληος ταχὺς Αίας, 
΄ ” 4 ε/ ώς ” 

µείων, οὖτι τόσος Ὑε, οσος Τελαμωνίος Αίας, 

ὠλλα πολὺ µείων ὀλίγος μεν ἔήν, λινοθώρηζ, 
” 

ἐγχείῃ δ) ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ Αχαιούς" 
ἃ - οι οα 3 ; / / 

οἳ Κυνόν τ΄ ενέµοντ, Ὁπόεντά τε, Καλλίαρόν τε, 
υ / ο, ν . ο 3 κ 

Βησσαν τε, Σκάρφην τε καὶ Αυγειας ερατεµας, 

5256. ἵστασαγ. νι]ς. ἔστασαν. 527. ΟΕιληος. 
5328. (ευ. 6556, τόσος Υ᾿ ὕσσος Βιιῖ οὔτι γε τόσσος, ὅσος. 

537---535- 1οογὶ ασε Οὐ(εῖ }. ἀνορ ἵπ αοἴετα Ῥτοάθιπξ. Λοκρῶν---οἳ Κῦνόν τε Ίάη- 

ποηάα διιηῖ.---53ο. ἐγχείῃ ὃ) ἐκέκαστο (κατὰ) Πανέλληνας καὶ Αχαιούς. Ἡ. ἵπ οπιηῖ οκ- 
οτοῖσα, 4πθπα Ῥ]ηπίρας Ἰοοῖδ οοηκδζααπέ Ἠο]]επες α Τ]Ἡεδκα]α εἰ Αολϊνί 56 Ατρινί. 

31. Ἔποντο.] ᾿Ἠκολούθου. 32. Στί- 
1. 

χες.] Ἰάξες. "ἜΕστασαν.] Εἰστήκει- 
/. σαν. ᾽Αμϕιέποντες.] Περὶ αὐτὸν ἑνερ- 

-- 3 

Ὕουντες, καὶ ἐπιμέλειαν έχοντες. 33- 

Ἐπ) ἀριστερά.] Ἐκ τοῦ ἄριστεροῦ µέ- 
3. 

ρους. Έμπλην.] Πλησίο. Θωρήσσον- 
πο.] Καθωπλίζαντο. 34. Δοκρῶν δ Ἱ- 

... 1’ - 

γεμόνευεν ᾿Οἴλῆος ταχὺς Αἴας.] Λοκρῶν 
δὲ µέμωηται, τῶν ᾿Επικνημιδίων καλου- 

΄. κά κ. » κ ου . / µένων. οὗτοι γὰρ ἀντικρὺ τῆς Εὐβοίας 
τὴν οἴκησιν πεπείηνται, οἱ ὑπὸ τῷ Αἴαντι 
1 3» Ν. Ν 8 αὔ Ν 3” 

Όντες. Ἐϊσὶ δὲ καὶ ἕτεροι Λοκροὶ, ἐπι- 

καλούμενοι ᾿Οζόλαι, περὶ τὴν Αἰτωλίαν, 
ἐπὶ τῆς ἑτέρας πλευρᾶς, οἰκοῦντες κατὰ 

ν ω κκ / 9 τὸ Ἐρισσαῖον πεδίο κεκλημένοι οὕτως 
Φαν .. ο Η/ .” ". 

ἀπὸ τοῦ αὐτόθι ῥέοντος ᾿Όζοντοας ποτα- 
». ὁ -” .ω 

μοῦ, Ὃν ἐποίησαν οἳ ἰχῶρες δυσώδη τοῦ 
/ ο-ϱ. ϱ- ἃ ᾳ / / κενταύρου τοῦ ὑπὸ "Ἡρακλέους τρωθέντος, 

παξ σα . ελ) ν ο} 
ὁπηνίκα διάγων Δηϊάνειραν τὴν Όλἰνέως 
κατὰ τὸν Ἐθῆνον ποταμὸν ἐπιχείρει βιά- 
ζεσθαι' Ἡ, ὅτι εἰσὶν αἰγονόμοι, καὶ τὰς 
δορὰς τῶν βοσκηµάτων δυσώδεις οὔσας 

καὶ ἀβυρσεύτους ἀμφιέννυνται. Τούτων 
ντ Μ / ο. α Ν αρ] 

δὲ ἄποικοί εἰσὶν ἕτεροι Λοκροὶ, οἱ Ἔπι- 
ζεφύριοι καλούμενοι, διὰ τὸ ἐπὶ Ζεφυρίω 
Ν - ευ , « η 

Όρει τῆς Ιταλίας παροικεῖν. Ηγεμό- 

νευεν.] Ἠγεῖτο. 35. Μείων, οὔτι τόσος 
γε ὅσος Ταλαμώνιος Αἴας, ᾽Ἀλλὰ πολὺ 

/ ν ” 

µείων' ὀλίγος μὲν έην, λινοθώρηξ, Ἓ- 
΄ 1 αν. α. /. "λα 

γχείῃ δ ἐκέκαστο πανέλληνας καὶ ᾿Α- 

χαιούς.] ᾿Αθετοῦνται οἳ τρεῖς οὗτοι στί- 
αν τς εν αν 

χοι, ὡς μὴ γνήσιοι τοῦ ποιητοῦ. Πρῶτον 

μὲν, ὅτι οὐκ ἦν µικρότερς ὁ ᾿Οἴϊλέως 
Αἴας τοῦ Τελαμῶν. Φησὶ γὰρ ἐν 
ἑτέροις τῆς ποιήσεως Αἴας δ' οὐκέτι 

πάµπαν ᾿Οἴλῃος ταχὺς υἱὸς Ἱστατ ἀπ᾿ 
Αἴαντος Τελαμωνίου οὐδ ἠβαίον. Αλλ’ 

ὥστ᾽ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον 

σον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετο. "Ἔπειθ, 

ὅτι οὐκ οἶδεν λινοῖς θώρηξι χρωμένους τοὺς 

Ἕλληνας ὁ ποιητής. Ψεῖδος δὲ καὶ τὸ, 

Ἐγχείῃ δ' ἐκέκαστο πανέλληνας. Μεί- 
ὠν.] Μικρότερος, ἐλάττων. Οὔτι τό- 

σος.] Οὐ τηλικοῦτος τῷ µεγέθει τοῦ 
σώματος καὶ τῇ δυνάµει. "Όσος.] Ὁ- 

36. ᾿Ολίγος.] Μικρός. ποσότης 
ἀντὶ πηλικότητο. Λιοθώρηξ.] Λιοῦν 
θώρακα ἔχων. οἳ γὰρ τοξύται λιμοὺς 

θώρακας φοροῦσι. 37. Εγχεη.] Τῃ 
διὰ δόρατος μάχη. Ἑκέκαστο.] Ἔκε- 
κόσµητο, ἐνίκα. Ἰανέλληνας.] ᾿Αντὶ 
τοῦ, πάντας τοὺς Ἓλληνας, 38. ΓΚῦνον 

᾿Ὀπόεντά τε.] Κῦνος, καὶ ᾿Οποῦς, πόλις 
τῆς Λοκρίδς. ὮἙνρηται δὲ ἀπὸ Κύνου 
τοῦ Λοκροῦ. Καλλίαρόν τε.] ᾿Απὸ Καλ- 
λιάρου τοῦ "Οποῦντο. 39. Βῆσαν.] 
Οὕτως ὠνόμασται, διὰ τὸ σύμφυτον 

εἶναι τὸ χωρίον. πάντες γὰρ οἱ σύνδεν- 

ὃροι τόποι, καὶ μάλιστα τῶν ὁρῶν, βῇ- 

σαι λέγωται. ὙΣκάρφην.] Οὕτως ὠνό- 

µασται ἀπὸ Σκάρφης τῆς Αΐσονος µη- 

τρ. Αὐγειάς] ᾿Απὸ Αὐγείας τινὸς, 

ἐγχωρίου νύμφης. οὐκέτι δὲ 
Ἐρατενάς.] ᾿Επεράστους, καλὰς, καὶ 

π 2 

πόσος. 

οἰκεῖται. 
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Τάρφην τε, Θρόνιόν τε, Βοαγρίου ἀμφὶ ῥεεθρα. 

ΙΔΙΑΔΟΣ ΕΒ. 118. 11. 

(49) 

β988 915. 

τῷ δ᾽ ̓ ἅμα τεσσαρώκοντα μέλαμαι γηες ἔποντο 

Λοκρῶν, οἳ ναίουσι περην ἧερης Εὐθοιε. 5ὃς 
Οἱ οὃ᾽ Εὔβοιαν ἔ ἔχον µένεω πγείοντες "Αβωντες, 

Χολκίδω τ., Εἰρετριών τε, πολυστάφυλόν ϱ) Ἱστίαιαν, 

Κηρωθον τ΄ ἔφαλον, Δίου τ αἰπὺ πτολίεθρον, (45) 
οἱ τε ΓΚάρυστον ἔχον, ἠδ οἳ Στύρα ναιετάασκον' 

τῶν ὃ αὖθ ἡγεμόνευ Ἔλεφηνωρ, οζας ὌΑρηος, σ4ο 
Χαωλκωθοντιάδης, μεγαθύμων α ὠρχος Αβαντων" 
τῷ ο) ὁμ Ἄβωτες έ ἔποντο θοοὶ, ὄπιβεν κοµέωντες, 
αἰχμηταὶ, μεμαώτες ὀρεκτησι μελίησι (59) 
θώρηκας ῥήζειν θηίων αμφὶ στήθεσσι’ 

τῷ δ ὅμα τεσσαρώκοντα µέλαιναι νηες ἔποντο. 

-θθδ. οἵ ναίουσι πέρην Γερης Ἑὐβοίης. 

545 

Ατριιπί Ἠσρο Ῥορίαπα ποπ ἵπ τωσῖα, 5ο ἴπ Ιπ- 
κας ροί τηατῖ νε] ἵπ οτα ππατίίπια Αδία ἀερεπίεπι, οἱ απ Ἑπῤῳαπα θ5δοί 
1,οογῖς. 

536---545. Οορῖα εκ Ειύαωα 5αῦ ΕΙερ]επογε αἆ Ἐτο]απα ρτο[οοία, 4ὐαπέωπη. 
543. 4. µάχην σταδίαν, φἰαἰαγίαπι, ἀθο]αταπί. 
546---55ό. Αρπιεπ «ἰλιεπίεπδίιπι ἀιιοο επεδί]εο Ιποβά1τ, φαϊ α Ροτίθία (ποίῖους Ἰατι- 

ἆθπα Ἰαῦοί, 

ἐπιθυμίας ἀξίας. 49. Τάρφην.] Οὕτως 

ὠνόμασται, διὰ τὴν δασύτητα τῆς ὕλης. 
παρφέα γὰρ, τὰ συνεχῃ. Θρόνιω.] 
᾽Απὸ Θρονίας νύμφης οὕτως ὠνόμασται. 

Ῥοαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα.] Περ τὰ τοῦ 
Ῥοωαγρίου ῥεύματα. ὍὉ δὲ Βοάγριος, 

ποταμὸς τῆς Λοκρίδς. 432. Πέρην.] 

Εὔβοια.] Νῆσος παρακειµένη 

τῇ ᾿Αττικῇῃ, καὶ Βοιωτίᾳ, καὶ Φωκίδι, 

Πέραν. 

καὶ Λοκρίδι. ἥτις καὶ Μάκρις ἐκαλεῖτο. 

ἤτοι διὰ τὸ εἰς µῆκος κεῖσθαι. ἢ ἀπὸ 

Μακρίδος νύμφης, τῆς τρεφοῦ "Ἠρας. 

᾿Ὠνομάσθη δὲ Ἐὔβοια ἀπὸ Ἑὐβοίας τῆς 
43. Μένεα πνείοντες.] Θν- 

μοῦ καὶ δυνάμεως πνείοντες, τουτέστι, 

γέµωτες. Θαρσαλέοι. "Άβαντες δὲ, οἱ 

ἀπὸ Εὐβοίας, ἀπὸ ΄Αβαντος, τοῦ, Τοσει- 

δῶνος, βασιλέως αὐτῶν. 44. Χαλκίδα.] 

Χαλκὶς, πόλις Ἐὐβοίας, Β]ρέτριάν τε.] 

Ἑέρηται δὲ ἀπὸ Ἔ- 

Ἱστίαιαν.] Αὕ-. 

τη πρότερον ἐκαλεῖτο Ταλαντία, ὕστερον 

᾿Ασωποῦ. 

Καὶ τὴν Ἐρέτριαν. 
ῥετριέως τοῦ Φαέθοντος. 

δὲ οὕτω προσηγορεύθη ἀπὸ Ἱστιαίας, τῆς 

Ὑριέως. 45. Κήρωθος.] Πόλις Βὐβοίας 

ἐπιθαλάσσιοα. ᾿Εφαλω.] Παραθαλάσ- 

σι. Δίου τ' αἰπὺ πτολίεθρο.] Τὸ 

ξζος "Αρηος.] ᾿Απόγονος Αρεος. 

ὑψηλὸν καὶ µέγιστω. Καλεῖται δὲ καὶ 
Δίων πληθυντικῶς. εἴρηται δὲ ἀπὸ Δίου 

ποῦ Πανδώρυ. 46. Κάρυστον.] Πόλιν 
Εὐβοίας. Ναιετάασκω.] Ώικουν. «47. 

πολε- 

48. Χαλκωδοντιάδης.] Χαλ- 
κώδοντος παῖς ᾿Ελεφήνωρ. δρηται δὲ 
προληπτικῶς τὸ ὄνομα, ὡς ἔθος τοῖς 

παλαιοῖς τιθέναι τοῖς παισὶ, παρὰ τὸ 

ἐλεφαίρεσθαι αὐτὸν, καὶ βλάπτειν, τοὺς 

Μεγαθύμων.] Μεγαλοψύ- 
χων, γενναίων. ᾿Αρχός.] Άρχων, ἤγε- 
µών. 40. πιθεν κομέωντες.] Τὰ ὁ- 

πίσω µέρη τῆς κεφαλῆς κομῶντες, ἂν- 

δρίας χάρι. διο δὲ τοῦτο τῆς τῶν 
Ἐὐβοέων κουρᾶς τὰς ὄπισθεν τρίχας βα- 

θείας ἔχει. 5ο. Αἰχμηταί.] Πολεμι- 
καὶ, µαχηταί. Μεμαῶτες.] Προθυμού- 
μενα. ᾿ὈΟρεκτῇσι µελίησι.] Τῶς ἐκ χει- 
ρῶν δόρασι», οἷς ὀρέγδην ἐχρῶντο, συνι- 

στάµενοι, καὶ ἐκτείνοτες αὐτά. ἐξ οὔ, 

θαρσαλέοι. ὀρέξασθαι γάρ ἐστι, τὸ ἐκ 

χεις πατάξαι. Μελίῃσι.] Δόρασιν, 
ἀπὸ µελίας ζύλου γενοµένοις. 51. Ῥή- 

ξειν.] Διαῤῥήξειν. Δηΐων.] Πολεμίων. 

᾽Αμϕὶ στήθεσσι.] Περὶ τοῖς στήθεσιν 

μικός. 

; 
ἐναντίους. 
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Ο) ὃ) ἄ ἂρ ᾿Αθήνας εἶ' εἰχον, εὖ κτίμενον πτολίεβρον, 

δημον Ἔρεχθηος μεγαλήτορος, ὃν ποτ ᾿Αθήνη 

θρεψε, Δυς ῥυγάτηρ, τέκε δε ζείδωρος ” Άρουρα» 

κα ὃ εν ᾿Αθηνησ' εἶσεν εῶ ενὶ πίονι νι, 

ενθάδε μυ ταύροισι καὶ ἀρνειοίς ἱλάονται 

κοῦροι "Αθηναίων, περιτελλοµένων ενιαυτών' 

τῶν αὖθ Ἰγεμόνευ υἷὸς Πετεῶο, Μενεσθεύς. 

τῷ. οὕπω τι ὁμοῖος ἐπιχβόνιως γένετ᾽ ὤνηρ, 

κοσµήσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας" 

Νέστωρ οἱος ἔριζεν, ὁ ὀ γαρ προγενέστερος ᾖεν" 

τῶ δ ὅμα πεντήκοντα μέλαναι γηες έποντο. 

Αίας ὃ ἐκ Σαλαμήος ὄγε δυοκαίδεκα γηως, 

(25) 

55ο 

(όο) 

595 

540. εἶσε Γεῷ Βεηί]. αἆ ν. Ἐχο. αἁ Δ. 393. 50. {. ἆθ ἑξὸς Ῥτο ἑός. 
55ο. Γαρνειοῖς ν. 84 Δ. 35. 553. οὕπως νι]σᾳ. 

547. πτολίεθρον, Σημον ᾿Ερεχβήοε, πξ φο]θί Ρτοπηΐδοιε Ύημος Ῥοπὶ Ρτο αγῦε, εξ τηῦ8 Ῥτο 
ἐποοζίκ.-----αδ. Εγεσλίλεις Βαν Τε]ατῖς, Τζς, Ἡ. 6. Γεττα ΠᾶΓΙΙ8, αὐτόχθων, Ιπάΐροπα, 
πια» αὖ Αἴλοποθ. ζείδωρος Ἓρουρα. Ῥ]π. ΧΥΤΠΙ. το. Ζεα, ργορίεη φαπι Ηοπιεγις 
ζείδωρος ἄρουρα αῑίές πο, τέ αἰϊφιί αγὐγαπέατ, φιοπίαπι υαπι ἀοπαγεί.---5490- 
4 πεπα Ῥτο Ίθτορ Ιπάϊρείο, ἵπ ε46 Αοπεδ, (απαιιατα ἆθα συννάου, οο]απέ Αἰλοπίθηςες, 
φο]]οππῖ Γοδίο αΠπιοΟ. ῑο 6ἳ αἶῖα (επιρ]α Τπθτθ, ἵπ θ19 τθοθρέΗς θδὲ πποτία]!, ἵαπ- 
α παπα Ἠθγοςς ταέ Ῥα]πποῃ. ἵπ (οπιρ]απα Νθρεαπῖ 1η Ἰδίμπιο Οοσίη(Ἠ]ο.----554. κοσµ- 
σαι. παρατάξαι. διατάξαι ἵππου: . 6. ἅρματα, ΟπΥτιδ οππα ῑς φαἱ ς ἠηδίδέαης, ἱππέας, 
χαὶ ὁπλίτας. 

557. 5558. δαζαπιϊπῖϊ, 5ιῦ 4]αοῖ ἆποσα, Ῥτοχίπαϊ αὐ Αλεπίθησίριις είαῦαπό. 

53: Οἳ δ' ἄρ' ᾿Αθήνας εἶχον.] 
᾽Αντὶ τοῦ, ᾠκουν. θα δὲ νῦν κέ- 
αὐτῶν. "Αρουρα.] Ἡ γῇ. παρὰ 

56. Κὰδ δ' ἐν ᾿Αθή- 
δωρουµένη γη. 

λ ΄ -. 

τὸ ἀροτριᾶσθαι. 

κληκε τὴν πόλιν. τοὺς δὲ δήµους παρέ- 

λιπε, διὰ τὸ πλῆθος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνα- 

σθαι πάντας εἲς μετροποιῖαν καταταγή- 

54. Δῆμον.] Ὄχλο. ἜἘρεχθβος.] 
Τωῦ βασιλέως τῶν ᾿Αθηναίων, τοῦ καὶ 

Ἐριχθονίου καλουµένου, γεννηθέντος ἐκ 
τοῦ Ἡφαίστου. Οὗτος γὰρ ἐδίωκε τὴν 
᾿Αθηνᾶν, ἐρῶν αὐτῆς ἡ δὲ ἔφευγεν. Ὡς 
δὲ ἐγγὺς αὐτῆς ἐγένετο, πολλῇῃ ἀνάγκῃ 
(ὄν γὰρ χωλὸς) ἐπειρᾶτο συνελθεῖ. Ἡ 
δὲ, ὡς σώφρων, 
ἠνείχετο, ἀπεσπέρμηνεν εἰς τὸ σκέλος 
τῆς θεοῦ. “Ἡ δὲ μυσαχθεῖσα, ἐρίῳ ἄπο- 
µάξασα τὸν γόνο, ἕῤῥωεν εἰς γῆν. 

ὅθεν Ἐριχθόνιος, ὁ ἐκ τῆς γῆς ἀναδοθεὶς 

παῖς' κατά τινα ἐτυμολογίαν, ὡς ἀπὸ 
τοῦ ἐρίυ, καὶ τῆς ἈΧθονός. 
Καλλίμαχος ἐν Ἐκάλῃ. Μεγαλήτορος.] 
Μεγαλοψύχου, γενναίυ. ᾽Αθήνη.] ᾿Α- 
θηνᾶ. 55. Ζείλωρος.] Ἡ τὰ πρὸς ζωὴν 

γαι, 

Ν / « » καὶ παρθένος, ὡς οὐκ 

“Ἱστορεῖ 

νησ’ εἶσε.] Καθίδρυσε δὲ αὐτὸν ᾽Αθήνη- 
ε) .” ἰδί. άν ε ω ες β λ ΔΝ σιν ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῆς Ἱερῷ Ἡ θεὺς, καὶ 

1ος . / . / 
εδωκε φυλάττειν ταῖς ἘΚέκροπος θυγα- 

Εφ ἐνί.] Ἐν τῷ ἰδίῳ. Πίωι.] 
πλουσίῳ, καὶ εὐδαίμονι. 

57. Ἔνθα.] ᾿Ἐκεῖ, ἐν 

Μίν.] Αὐτὸν τὸν Ἔρε- 

τράσι.. 

᾽Αντὶ τοῦ, 

ΝηΦ.] Ναφ. 

ταῖς ᾿Αθήναις. 

χθέα. ᾿Αρνειοῖς.] ᾿Αρνοῖς, κριᾶῖς. Ἱλά- 

οται.] µἘξευμενίζωται, ἐξιλεοῦνται. 
568. Κοῦρο ᾿Αθηναίων.] Οἱ ᾿Αθηναῖοι. 
περιφραστικῶς. Περιτελλομένων.] Εἰς 

τὸ αὐτὸ κατὰ περίοδο περιεχομένων, 
τελειουµένων. ϐΘο. ᾿Επιχθόνιος.] 

Ἐπίγειο. 61. Κοσμῆσαι.] Διατάξαι, 
καθοπλίσαι. ᾿Ασπιδιώτας.] ᾿Ενόπλους. 

62. Οἷος.] Μόνος. Ἔριζεν.] Ἐφιλωεί- 
κει, ἐξισοῦτο. Προγενέστερος ήεν.] Πα- 

λαιότερος ὑπῆρχν». 64. Ἐκ Σαλαμῖ- 
»ος.] Σαλαμὶς, νῆσος πρὸ τῆς ᾿Αττικῆς. 
ὅθεν ἦν Αἴας ὁ Τελαμώνιος. ᾿Άγεν.] Ἡ- 

λ 
και 
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στησε ὃ ὄγων, ἵν ᾿Αθηναίων ἵσταντο Φόλαγγες. (6ς) 

Ο) ο) Αργος τ᾽ εἰχον, Τέρυνθά τε τειχιόεσσαν, 
ς 2” 5 2 Ν ον ΄ 2 / 

Ἐρμιονην, Ασίην τε, (Θαθὺν κοτο πόλπον εχούσας, 56ο 

Τροιζη ν, Ἠίόνως τε καὶ ἀμπελόεντ' Ἐπίθανρον, 

ο λα ἔχον Αἴγιναν, Μάσητό τε, κοῦροι ᾽Αχαιῶν' 

τῶν ὃ αὖθ ἡγεμόνευε ὴν ὤγαθος Διομήδης, (9) 

καὶ Σθένελος, Καπανήος ὠγακλειτοῦ φίλος υέος, 

τοῖσι ο ἅμ Εὐρύωλος τρίτατος κίεν, ἰσόθεος φὼς, σός 

Μηκιστέως υἷος Τολαϊογίδοιο ὄνακτος. 

συμπαντων δ) ἡ ἠγεῖτο (βοήν ὤγαβος Διομήδης" 

τοῖσι ο ὤμ ὀγθώκοντα μελαμαι γήεσ Εποντο. (25) 

Οἱ ὃὰὲ Μυκήνας είχον, εὖ κτίµενον πτολίεθρον, 
3 /. / ΑΕ ΄ ὃν 

αφνειόν τε Κόρρθον εὐ κτεµενας τε Κλεώνας, 57ο 

Ὀρνειάς σὴ ἐνέμοντο, ᾿Αρωμθυρέην τ ἐρατενην, 

καὶ Σικυῶν, σθ ὥρ Αδρηστος πρὠτ᾽ ἐμ[βασίλευεν, 

σό5. κίε Εισόθεος. 506. Ταλαϊοίδαο Εάνακτος. 

Ξςο---568δ. ποζυ, ῥτορτίο ἀϊο, 5. απῖς παρ», Πἰοπιράε, λομείο οί Επφαίο, 
1π Ῥαρηαπα οχἰογιηῦ, 

5ύ0---55ο. Οορία, φις «θαπιοπιιον αἀάακοταί, {γουπαγιώπ τεκ: ο απίεπι 
ο]ιι5 Ἰαοπο5 πες Ἰαὐιηές ππάσπαπα δερίοπἰποπας Ῥε]οροπποςί Ῥ]αρα Ῥατίοπη, πος 
πηοᾶο Πίογα]επι αἲ Βππι Αγροβοιπα, οοπαρίοχας ἵπ οα Οοτπίμπα, λα αίαίο ᾿Ἐφύ- 

γεν, ἔφερε. 65. Φάλαγγες.] Ἰάξει. φῶτ' ᾿Ασκληπιοῦ υἱόν. Περισπώμενον δὲ, 

66. "λργος.] Τὴν Πελοπόννησο. ᾿Ἡί- τὸ φέγγος. καὶ, τροπικῶς, τὴν σωτη- 

ρυνθα.] Πόλιν Ὄἂργους, Τειχιόεσσαν.] ρίαν συνηρηµένον ἐκ τοῦ φοος, Ἐϊκότως 
Την καλῶς τετειχισµένην. ἐπεὶ δοκε οὖν περσπᾶται. Φάος ὃ' ἑτάβοισιν ἔθη- 

ὑπὸ Κυκλώπων τετειχίσθαι. 67. Ἡρ- κε. Καὶ, Χρύσεον λύχνον ἔχουσα, φάος 

µιόνην, ᾿Ασίνην τε.] Πόλεις τοῦ "Ἀργους. περικαλλές. ᾿ἘΕπεὶ τὸ, πῶς, καὶ τὸ, ποῦ, 
” δι ς ε / . ΔΝ / . σε / ΄ . / ή. » 

Εστι δε Π Ἑρμιόνη ἱερὰ Περσεφόνη». ἐπιῤῥήματά ἐστι πευστικά. οἵω, Πῶς 

Βαθὺν κατὰ κόλπον ἐχούσας.] Τὰς βα- ἐθαν ᾿Ατρείδης; ποὺ Μενέλαος ἔην: 

θὺν κατεχούσας κόλπον. Κόλπος δέ ἐστι ᾿Οξυτονύμενα δὲ, καὶ ἐγκλιτικά ἐστιν. | 

θάλασσα ὑπὸ ἀκρωτηρίων περιεχομένη. ὡς τὸ, ᾿Αλλ’ οὔ πως ἅπαντα θεοὶ δύσαν 

68. Τροιζῆνα.] Τροιζὴν, ἀπὸ Τροιϊζῆνος ἀνθρώποισω. Αλλά που ἐν µεγάροισι 
υἱοῦ Πέλοπος. ᾿Ηϊόνας τε.] Οἱ παλαιο Λυκάονος ἔνδεκα δίφρι. Ἰ73. Μηκι- ἳ 

ἐνικῶς. ᾿Αμπελόεντα.] Πολυάμπελον στέως υἱός.] Εὐρύαλο. Ταλαϊονίδαο.] 

οἰνοφόρω. Ἐπίδαυρῳ.] Πόλιν ἛΑργους, Ταλαῶῦ παιδὸς, ᾿Αδράστου. 75. ᾿Ογδώ- 
.. ο / / /. . / 2) 

ἐν τοῖς παραθαλασσίοις µέρεσι κειµένην. κωτα.] ᾿Ογδυήκωτα. ἸΤ6. Μυκήνας.] 
6ο. Αἴγωαν.] Νῆσον πρὸ τῆς ᾿Αττικῆς. Ἠόλιν Άργους, ἧς ἐβασίλευεν ᾿Αγαμέ- 

Ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Οὐἰνώνη. ὕστερν Ἅµνων. ἀπὸ Μυκήνης, νύμφης Λακωνικῆς. 
δὲ Αἴγινα, ἀπὸ Αἰγίνης, τῆς ᾿Ασωποῦ μὲν 77. ᾽Αϕνειόν.] Πλούσιν. ᾿Εὐκτιμένας.] 

θυγατρὸς, Αἰακοῦ δὲ µητρό. ἨΙ. Α- Καλῶς ἐκτισμέας. Ἰδ. ᾿Ορειάς.] 

γακλειτοῦ.] Πάνυ ἐνδόξου. 72. Κίε.] ἸΚώμην ᾿Αργείας. ᾿ΑΔραιθυρέην.] Αὕτη 

Ἐπορεύετο. ᾿σόθεος φώς.] ᾿Ισόθεος ᾱ- ἕστερον Φλιοῦς προσηγορεύθη. ἀπὸ Όλι- 
΄ πλ. Ν Ν 3 /. Ν ”/ .. . /. ᾿ /. . νήρ. Τὸ δὲ φὼς, ὀξυτονούμενον, τὸν ἄν- οὔντος τοῦ Διονύσου. ᾿Βρατεμήν.] Ἔπι- 
ωπον δηλαῖ. ὡς τὸ, ἰσόθεος φώς. καὶ, θυμητὴν, καλήν. .. Καὶ Σικυῶν. θρ δη . ἐσόθι ό θυμητὴ ή Καὶ Σ 
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(8ο) 

Πελλήνην τ εἰχον, 19) Αἴγιον ἀμφενέμοντο, 

Αἰγίαλόν. τ' ἀνῶ πάντα, καὶ ἄμφ Ελίκην εὐρειαν" 575 
τῶν ἑκατὸν νηῶν Ίρχε κρείων Αγαμέμνων, 

"Ατρείδης' ἅμα τῶ γε πολὺ πλειστοι καὶ ἄριστοι 

λαοὶ ἔποντ ἐν δν αὐτὸς εδύσατο ώροπα χαλκον, (8ς) 
κυδιόων, ὃ οτε πασι µετέπρεπεν ἠρώεσσην, 

./ απ / κ Ν / .”/ ) 

ουγεκ αριστος ἔην, πολὺ δε πλείστους αγε λαούς. 58ο 
. ς / / ΄ 

Οἱ ὁ εἰχον κοίλην Λακεδαίμονα κητωεσσαν», 
’ / ΄ ’ “ 

Φόριν τε, Σπαάρτην τε, πολυτρήρωνα τε Μεσση». 
/ . ο 3 ὃν » κ. 

Β υσειας τ᾽ ενέµοντο καὶ Δύ ειὼς ἐρατεινὼς ς ιά 3 (0ο) 
οἱ τ' ὤρ' ᾽Αμύκλας εἴχον. Ἕλος τ, ἔφαλον πτολίεθρον, 

ὅἵ τε λάαν ειχαν, ἠδ Οἴτυλον ἀμφενεμοντο" 5ὃς 
τῶν οἱ ὠδελφὲὸς ἤ Ίρχε, (Θοήν ὠγαθὸς Μενέλαος, 

552. Οΐπι Φᾶρυ. ςδ6. τῶν Εοι. 

αν ἀῑσίαπη, Βίογοποθπα, ογαπα. αἶπιας Οοτπμίας, Αολαίαπα ἀῑσίαπα βθτῖαδ, ΤΠ Αἰγίαλον ς 2 310Υ . Ἡ γ 
οἱ Αἰγιάλειαν.---578. ἓν δ αὐτὸς---ρτο να]ρατί : 
ρετυίρης---ργο, Ἠαῦθης φαππππαπα Ππαρθγίιπη. 

Ἰπίθγ 1ρ5ος ἱποράευαῖ. κυδιων, ὅτι. διι- 
Ονπαίο οπιηῖα. 

5δι---50ο. Οορίβ α Γεπείαο, Πιαοεάἄπιοπῖν τορθ, πάσι. Πασθάσπποπ, ἵπ Ῥοθία 
ποδίτο Ἴρδα οδε τορῖο, ἵπ ορηνα]]ο, ]αΐο ΡΕίΕΠ5, ππαρηα, αητώεσσα. ἀπὸ τοῦ, τὸ κῆτος, 
αιοὰ οπωπίπο ππασπ ιά ἵπθπη ἀθο]αγαδκο νἱάδία, 

Τὸ πλῆρες Σικυῶνα. ἔστι δὲ αὕτη πόλις 
Ἓργως. Ὅθ' ἄρ.] Ὅπου δή. δο. 
Αἰπειήν.] Ὑψηλήν. Γωύεσσαν.] Το- 

νοῦσαν. Ἐστι δὲ ἀκρωτήριον Πελλήνης. 
δτ. Πελλήνην.] Διαφέρει Πελλήνη 

Παλλήνη, Παλλήνη μὲν γὰρ πόλις 

Θράκης Πελλήνη δὲ πολίχνιον τῆς ᾿Α- 
χαΐας, ἤ ἐστι Πελοπόννησος 82. Αἰ- 

γιαλόν.] Οὕτως ἐκαλεῖτο παραθαλασ- 
/. ΄ ” Ν -- ΄ 

σία χώρα, Ἠτοι πλευρὰ τῆς Πελοποννή-- 

σου, ἤ παρατείνουσα ἀπὸ Σικυῶνας μέχρις 

Ἠλιδος. 
ν τς 

Αἰγιαλοὶ δὲ, τόποι πλεῖσται. 

ὧν καὶ ὁ κατὰ Παφλαγωνίαν. ᾽Αμϕ' 

Ἑλίκην.] Περὶ τὴν Ἑλίκην. Εὐρεῖαν.] 
Πλατεῖαν.. 84. Τῶν ἑκατὸν νηῶν.] 
᾿Αντὶ πάντων τῶν προειρηµένων. 

Καὶ γὰρ ἑκατὸν νηῶν ἡγεμὼν ἦν ὁ ᾿Α- 

γαµέμνων. Ἰρείων.] ΓΚρατῶν, ἄρχων. 
ὃς. Ἐν δ' αὐτὸς ἐδύσατο.] ᾿Ενεδύσατο 

δὲ αὐτός. Νάρεπα.] Δαμπρόν. ἅμαν-- 

βῦντα τοὺς ὧπας, ὅ ἐστι, τοὺς ἐφθαλ- 

μού 86. Κιδιόων.] Γαυριῶν τῇ ἑαυ- 

τοῦ δόξη. Μετέπρεπε.] Διέπρεπε, ἐκδη- 

τοῦ, 

88. Ἰοαίλην Λακεδαίμο-- 
αν ϱ' ὁ) οσα / Ν΄ ΔΝ γα.] Την ὑπὸ ὁρῶν περιεχοµένην. διὰ τὸ 

ο ια.) ΄ λ περικεῖσθαι αὐτῃ κύκλῳ τὸ Τηύγετον 
ε, 

ὄρος. 
Λακεδαίμονα δὲ, τὴν χώραν λέγουσι" 
τὴν δὲ πόλιν, Ὑπάρτην. "Ἕτεροι δὲ καὶ 
ρα ανκως αμ, , 

αὐτῆς τῆς πόλεως τὸ µέν τοι Λακεδαί- 
δι Ἡ ορ. [ 

µονα, τὸ δὲ Σπάρτην καλοῦσι. Κητά- 
; ενος Β 

εσσαν.] Μεγάλην. παρὰ τὸ κῆτος. ἵ- 

περ δυκεῖ πάντων μεῖζον εἶναι τῶν ἐνύ- 
ο πιμι 

δρων ζώων. Τινὲς δὲ γράφουσι, καιετά- 
ον σσ ν /' 

εσσα», ἵ ᾖ, τὴν καλαμινθώδη. 

λότατος ἦν. 

ολ τκσες ον 
Διο καὶ ἄτείχιστον αὐτὴν ὢκισαν. 

κατὰ 

γὰρ αὐτοὺς ἢ καλαμίνθη ἐστὶ πολλὴ ἐν 

Σπάρτη. 80. Μέσσην.] Τὴν καλουµέ- 

νην Μεσήνην. 099. Βρυσιαί.] Πόλεις τῆς 
Λακωνικῆς. ΟΙ. ἝἜλος.] Πόλις τῆς 

Λακωνικῆς παραθαλάσσιος. ἧς οἱ πολῖται 

Ἐΐλωτε. 032. Λάαν.] Πόλι Λακωνι- 

κῆς. ἣν οἳ Διόσκουροι πορθήσαντες, Λα- 

πέρσαι ἐκλήθησαν. Διὰ δὲ τὸ µέτρον 
ἀναγνωστέον δισυλλάβως. χρὴ γὰρ λέ- 

γειν, µονοσυλλάβως, Λᾶν. Οἱ δ' Οἴτυλον.] 
Καὶ Οὕτυλο. Ἔστι δὲ καὶ αὕτη πό- 
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ἑξήκοντα νεῶν, ὠπάτερθε δὲ θωρήσσοντο. 

εν ὃ αὐτὸς κίεν ἦσι προθυµήσι πεποιθὼς, (ος) 

ὀτρύνων πόλεμένδε μάλιστα δὲ ἵ “ετο θυμῷ 

τίσασθαι Ελένης ὁρμήματά τε στοαχώς τε. 50ο 

Οἱ δὲ Πύλον τ ἐνέµωντο, καὶ ᾿Αρήνην ἐρατειν, 

καὶ Θρύον, Ἀλφειοῖο πόρου, καὶ εὔκτιτον Αἶπυ, 

καὶ Κυπαρισσήεντα, καὶ Αμφιγόειαν ἔναιον, 
ον «/ ΄ 

καὶ Πτελεουν, καὶ Έλος, καὶ Δώριον' 

(19ο) 
3/ σος 

ἔνθα τε Μοῦσαι 
5 . / ν 2.. . ω 
αντόμεναι μερν τον Θρήίκα παυσαν ὠοιδης, σο5 

Οἰχαλήθεν ! ἰόντω παρ’ Εὐρύτου ΟἰΧαλίήος: 

στεῦτο γαρ εὐχόμενος νκησέμεν, εἶπερ ἂν αὐταὶ 

Μοῦσαι ἀείδοιεν, κοῦρωι Διὸς αἰγιόχοιο" 
588. κίε [ῇσι. 

(τος) 

580. δὲ Είετο. 
558, σι προθυµίῃσι πεποιθὼς, 11δι Ἡοπιθγίοῦ ῬΓο πρόθυµος.---509. ἆ8 Ίιου ν5. ν. 5ῤ. 

356. ὁρμήματα εἰ στοαχα)ὶ απὶ δαπῦ ἱρδίας ἨΗείεπο γαρίις, εἰ θπδις ποοερί Ιπᾷθ 
ὑπ]ιγίώ; απί Ἑλένης ἕνεκα, οοπιδἰία εἰ «γιώηπα αΏ ΑοΠῖνϊ Ῥτορίος Πε]επα ταρίπα 
το]εταία». 

501---6ο2. Οορῖας ο Ῥψίο ἁιιοῖς ΛΨεδίον. 
παπα Τ]λαπιγγίν α. Μιιδὶς Ες οκοτροαίιι5. 

Τπίθτ ορίοτας ΒΥΙΙ τῇθ5 εταί Πογίοη, α 
γεπίεραί Π]ο )ομα]α αὐ Επατγίος οπα 

αἰία Τ]οβρα]ίο, αἶἷα Ένα, α]α Μοβκεπῖα Πιο (βομα[α, Ῥ]ατος ᾳποφπα Ευτγιῖ 
ππεπιοτεηἔαΓ: αασθγίέας, ϱ6παπά Ἡ. ]. Ἰπτε]ρεπάα 51. 

507. στεῦπο γὰρ νικησέµεν. Ῥτοίθδδας εδί, ]αοίανίς, 5ο οππία βαρετίοΓθπα Γ0γ8 νε] »ἱ 

λις Λακεδαιμονίας. 04. ᾿Απάτερθεν.] 

"Αποθε», χωρίς. Ο5. Κίε.] Παρεγέ- 

γετο. Ηισι προθυµίῃσι.] Ταῖς ἑαυτοῦ 

προθυµίαις. 

96. ᾿Οτρύνων.] Παρορμῶν. 
Πεποιθώς.] Πεπιστευκώς. 

Ἵετο.] Προε- 

θυμεῖτο. Θυμῷ.] 1 ψυχη. ο7. Τί- 
σασθαι.] Τιμωρήσασθαι. "Ὀρμήματα,] 
Μεριμνήµατα. Στωαχάς τε.] Καὶ στε- 
ναγµούς. 08. Πύλον.] Πύλος ὁ ὑπὸ 

Νέστορι, τῆς Μεσηνίας, τὸ καὶ Κορυ-- 

φάσιον' ὁ δὲ τῆς ᾿Αρκαδίας, η τοῦ Νέ- 

στορος πατρίς ὁ δὲ τῆς ᾿Ηλείας, παρὰ 

99. Θρύο.] Πό- 

λιν τῆς Ἠλιδος, ἣν ἑτέρως Θρυύεσσαν 

᾽Αλϕφειοῖο πόρον.] Καθ’ Ὅμη- 
ϱον ποσὶ διαβατός ἐστι ὁ ᾿Αλφειὸς πο- 

ταµός. πόρου γὰρ, τὸ διαβατὸν αὐτοῦ 
µέρος φησίν. Ἔστι δὲ ὁ ᾽Αλϕειὸς τῆς 

Ἠλίας χώρας. Αἴπυ.] Βαρυτόνως λε- 

κτέον. ὄνομα γὰρ ἐστὶ πόλεως. Ἱὸ δὲ 

ὀξυτονούμενον, ἐπίθετόν ἐστι, καὶ σηµαί- 

γει τὸ ὑψηλόν. 

πων οὐδετέρων τριγενῶν τὰ θηλυκὰ εἰς α 

λήγει, τῇ ει διφθόγγῳ παραληγόµενα. 
σ . » .ω 

οἷον' αἰπὺ, αἰπεῖα Κολώνη" ὀξὺ, ὀξεία" 

, 
πὴν Ὠλενίαν πέτρα». 

λέγουσι». 

Τῶν μέν τοι εἰς Ὁ. ληγόν- 

ταχὺ, ταχεῖα. ΤΟΙ. Ἔνθα.] Ὅπω. 
ἐν τῷ Δωρίῳ. "στι δὲ ὄνομα πόλεως. 
102. ᾿Αντόμεναι.] ᾿Απαντήσασαι. Θά- 

μνριν.] Οὗτος παῖς ἦν Φιλάμμωνος, καὶ 

᾿Αρσίου τῆς νύμφης, τὸ Ὑένος Θράξ. Ὃς 

ἔσχεν αἰσχρὸν ἔρωτα, πρώτος ἀμξάμενος 

ἐρᾷν ἀῤῥένων, Οὗτος, κάλλει πολλῷ δι- 
ενεγκὼν, καὶ κιθαρῳδίᾳ, περὶ μουσικῆς 
ἐρίσας ταῖς Μούσαις, συνέθετο, ἂν μὲν 

κρείττων εὑρεθῃ, πλησιάσαι πάσαις' ἂν 

δὲ ἠττηθῇ, στερηθῆναι οὗ ἂν ἐκεῖναι θέ- 
λωσι. Καθυπέρτεραι δὲ αἱ Μοῦσαι γε- 
γόµεναι, τῶν ὀμμάτων αὐτὸν, καὶ τῆς 

κιθαρῴδίας, καὶ τοῦ νοῦ, ἐστέρησαν. 

Θρήϊκα.] Θρᾷκα. Παῦσαν.] Ἔπανσαν, 

ἐπέσχον. ᾿Λαιδῆς.] Της ὠδῆς. 193. 

Ἰόντα.] Πορευόμενον. Οἰχαλίηθεν.] ᾿Απὸ 
τῆς Οἰχαλίας, πολέως τῆς Θεσσαλίας, 

Ἡς ἐβασίλευσεν Ἐὔρυτος. Οἰχαλίῃος.] 

Τοῦ ἀπὸ τῆς Οἰχαλίας. 194. Στεῦτο.] 
Διεβεβαιοῦτο. ἔλεγεν. Εὐχόμενος.] Με- 
γαλαυχῶν. Νικησέµεν.] Νικήσευ. Εἴ- 
περ ἂν αὐταὶ Μοῦσαι ἀεΐδοιεν.] Εἰ αὐ- 
ταὶ ὅδοιε αἱ Μοῦσαι. 1ο5. Ἰοῦραι 

Διός] Αἱ τοῦ Διὸς θυγατέρες. 196. 



τα: 1. ΙΛΙΑΔΟΣ Β. «τοο---θ11. 

αἱ δὲ χολωσάώμεναι πηρὸν βεσαν., αὐταρ ἀοιδὴν 

θεσπεσίην ὤφελοτο, καὶ ἐκλέλαθον κιθαριστύν. 

τῶν αὖθ ήγεμονευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

τῷ δε ενενήκοντα γλαφνραὶ μεις ἐστιχόωντο. 

Οἱ ὃ ἔ ἔχον Ἀρκαδίην, ὐ ὑπο Κυλλήνης ὄρος αἰπυὺ, 

Αἰπύτιον παρα τύµβον, εν) ὠνέρες ἀγχιμαχηται' 

οἳ Φέγεόν τ ΜΟΝ καὶ Ὄρχομενον πολύμηλον, 

Ῥνπην τε, Ἀτρατίην τε καὶ ἤνεμοεσσαν Ἔνισπην, 

120 

σοο 

(11ο) 

όος 

καὶ ην εἰ ον, καὶ Μαντμεην τεμη ν, αἱ Τεγέην ε αἱ Μ έην ερα 

Στύμφηλον πϕ εἴχον, καὶ Παβῥασιην ἐνέµοντο" (πας) 

των ἠρχ, ΑἉγκαίοιο παῖς, πρείων Αγαπήνωρ, 

ἑξήκοντα νεῶν πολέες ὃ ἐν γην 
ε 

ἑκάστη ότο 

"Αρκάδες ὤνδοες ἔθωινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν. 

αὐτὸς γάρ σφυ δῶκεν ὤναξ ὠνθρων Αγαμέμνων 

νηας εὐσσέλμους, περόαν επὶ οὔοπα σόντον, 

το. νηῖ ξεκάστῃ. 
612. δῶκε Εάναξ. 

(129) 

611. πολεμίζει». εταῖ πολέμοιο. 

613. ἐπὶ Γούοπα. 

Μιιδες κθοιπη οαηζα οοπθπάθγθηί.--- 500. πηρὸν Ἡ. ]. 4ο εχοροα{ο. αὐτὰρ θδί ΡΓΟ καὶ, η8πα 
ἀπο ροπαπίας ραπ θηθτα, οσι{ῖ εἰ σαπεπιαί Γασμδίαίε ἘΠιαπαγτῖη Ῥυϊναταπα Θ596. 

6ο)---ό14. Ἐςκ 4τοκαϊία εορί αἀάποια αὐ φαρεποτε παγῖριι5 4θ ΑραπΙΕΠΙΠΟΠΕ 5) 
Ροκ ἰταεῖν. 

6ο3. 4. Γπθτο Ἠοπαῖπθς, ια κρατεί ἐασιγὴς ας ν]οαῦτα Παιαῦαπέ.---θ14. ἐπεὶ οὗ 

Χολωσάμεναι.] ᾿Οργισθεῖσαι. Πηρὸν θέ- 
σαν.] Ἠτοι, τῆς τέχνης έπαυσαν, καὶ 

ἔκφρονα αὐτὸν ἐπαίησα», ἢ περὶ τὴν φω- 
νὴν ἔβλαψαν. ἨΠηρὸς γὰρ καλεῖται, ὁ 

κατά τι µέρος τοῦ σώματος βεβλαμμέ- 
νο. 107. Θεσπεσίην.] Θείαν, θαυµα- 
στήν». ᾿Αϕέλωτο.] ᾿Αφείλωτο. Καὶ 
ἐκλέλαθον κιθαριστύν.] Καὶ ἐπιλαθέσθαι 
ἐποίησαν τὴν κιθαρωδίαν. Ὁ δὲ σχηµα- 
τισμὸς τῆς λέξεως Αἰολικός. ἁμοίως δὲ τῷ 

κιθαριστὺν καὶ ὀρχηστύν. 198. Ἱπ- 
πότα.] Ἱππικό. 1990. Ἐστιχόωντο.] 
Κατὰ τάξιν ἐπορεύοντο. 11Ο. Κυλ- 

λήνης.] Κυλλήνη, ὄρος ὑψηλὸν τῆς ος 
καδίας. καὶ πόλις οὖσα παρ) αὐτῷ ὁμώ- 
νυµος. Ἐν ᾧ ὄρει δοκεῖ Ἑρμῆς γεγενῆ- 

σθαι ἐκ Μαίας τῆς ΄Ατλαντος θυγατρὸς, 
καὶ Διός. ὅθεν καὶ Κυλλήνιον τὸν θεόν 
φασω. Αἰπύ.] Ὑψηλὸ», μέγα. 111. 
Αἰπύτιο παρὰ τύμβο».] Παρὰ τὸν τοῦ 
Αὔπυτον τάφο. "Ὁ δὲ Αἴπυτος ἀρχαιό- 

τατος ἥρως, ᾿Αρκὰς τὸ γένος. ἍἽνα.] 
Υοι.. 1. 

Ὅπου. ᾿Αγέρες ἀγχιμαχηταί.] Οἱ ἐγγὶς 
καὶ συστάδην μαχόμενοι ἄνδρε.. Ίροσ- 
ληπτέον δὲ τὸ, εἰσί. 112. Πολύμηλον.] 

Πολλὰ θρέµµατα ἔχωτα. 113. “Ῥί- 
πην τε, Στρατίην τε.] Πόλεις ᾿Αρκαδίας. 

Ἠνεμύεσσαν.] “Ὑπὸ ἀνέμου καταπνεο- 
µένη», ἑψηλήν. ΤΙ4. Καὶ Τεγέη».] 
Τέγεα, πόλις Αρκαδίας. Καὶ Μαντι- 

γέην.] Καὶ Μαντήειαν. 115. 

φηλω.] Ἡν οἳ κατοικοῦντες Στυμφήλιοι 
Καὶ Παῤῥασήν.] Πόλιν Αρ- 

καδίας. 116. ᾽Αγκαίοιο πάϊς.] ᾿Αγκαίου 
παῖς ᾽Αγαπήνωρ, Ἐρείων.] Καρτεβὸς, 

ἰσχυρό. 118. Ἐπιστάμενοι.] ᾿Επιστή- 

µονες, εἰδότε. 11Ο. Αὐτὸς γάρ σφι» 
δῶκεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων.] Τοῖς 

᾿Αρκάσι, φησὶν, αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ᾿Άγα- 

μέμνων παρέσχε ναῖς, διὰ τὸ ἐν µεσο- 
γεφ τῆς Πελοπωνήσου αὐτοὺς οἰκοῦντας 
ἀπείρους εἶναι τῶν κατὰ θάλασσαν ἔρ- 
γω». 19Ο. ᾿Εὐσέλμως.] ἘΕὐκαθέδρους. 
Περάαν.] Διαπερᾷν, διέναι. ᾿ἘΕπὶ οἴνο- 

5 

Στύμ-. 

λέγονται. 
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Ατρείδης: επεὶ οὗ σφι θωλώσσια ἔἰ εργα μεμήλει. 

Οἳ ο ἄρα Βευπρώσιό τε καὶ Ηλιδα οδ Ίων ἔὶ εγαιον, όις 

ὕσσον ἐφ Ὕρμινη καὶ Μύρσμος ἐσχατόωσα, 

πέτρη τ᾽ Ὠλενή, καὶ ᾿Αλείσιν εντὸς εέργει’ 

των μὖ τέσσαρες ἀρχοὶ ἔσαν, δέκω οὃ ὠνδρὶ ἐ ἑκάστω (ασς) 

νηες έπωτο θοαὶ, πολέες ο ἔμβαινο Επειοί. 

τῶν μεν ἄρ ̓ Αμϕίμαχρε καὶ Θόλπιος ἡγησάσθην, όσο 

ψες» ὁ μεν Κτεώτου, ὁ δ ο ὥρ Εὐρύτου ᾽Απτορίωνος" 

τῶν δ ᾽Αμαρυγκείδης Ἡ Ίρχιε πρωτερος Διώρης' 

τῶν δὲ τετάρτων Ίρχε Πολύξεινος θεοειδῆς, (129) 

υἷος ᾿Αγασύθεος Αὐγηϊώδαο ἄνακτος. 

Οἱ ὃ εκ Δουλιχίοιο, Ἐχιόων ϐ' ἱεροιων 6ος 

νήσων, αἲ ναΐουσι πέρην ὅλος, Ἠλιδος ἆ αγτα᾽ 

τῶν αὖθ ἡγεμόνευε Μέγης, ἀτώλωντος ᾿Αρηϊ, 

Φυλείδης, ὃν τίκτε ΔΗ φίλος ἱππότα Φυλευς, (1ος) 

ὅς ποτε Δουλίχιόνδ ὠπενάσσωτο, πατβὶ χολωθείς. 

614. θαλάσσια Γέρα. ϐΘ17. ἐξέρει. 618. ἀνδρὶ Γεκάστῳ. 633. θευξειδής. 
62. Λὐγηϊάδαο Εάνακτος. 625. Ώεριϊί 6556: Δουλιχίοιό τ’ ᾿Ἐχινάων ϐ'. 

σφι θαλάσσια ἔργα µεµήλει. πράγματα ναυτικά. ποπ ἐγασίαδαπέ πιαγἠίπια, γι παιῖ- 
σαπι. 

ότς---όσ4. Βρεογιωπ ες ΕΙίάε οορῖα, ᾳαἵ ἵπ Π]ο ἐτασία Ελάϊ5 Παριαραπί, ἵπ πο 
ΤΓΗΠΙΙπς, η γκἴπις, Οἰεπία γήρας ο «4Πἱκίπι β1πο εταπῖ: οἵ----ἔναιον ἐπὶ πόσον, ἐφ) ὅσον 
ρμίνη---ἐντὸς ἔέργει. «ἰεαίις οἱ Ετηγίι Αοἰοτῖς ΒΙΠ ο Μο]οπο, ἵπ Ἠοτοι]ῖς τορι5 
πιθππογα!!, ν. Αρο]οά. Π. 7, 2. εἰ Ιέεταπι 18. Δ, 749. οἱ Ψ. 635. «φακίμοπες Αιρίο 
{. ΡΗγΙαΙ ἔταίθν, ααϊ ὮΠο]ίατη ἀἰδορδδεγαί ν5. 628. 

625---62ο. Οορίας ο Ιιίο]ίο, οἱ Πο]ϊπααϊδις Ἠεφεν ῬΗγ]ει πας ἁπαί.-- 626. 
σαΐουσι, Φἰίῶ δτη{, δι Ἡ οπηθτῖοο.--- 620. πατρὶ χολωθείς. ν. 6811585 αρ. Αγρο]]οά. ΤΙ. 5,5. 

πα.] Μέλανα. 191. Ἐπεὶ οὔ σφι θα- καὶ Ἐδρυτος. Τετήρηκε δὲ τὴν σύνταξι». 

λάσσια ἔργα μεμήλει-] ᾿Ἐπεὶ ἄπειραι ᾽Αμϕίμαχος μὲν γὰρ ἦν Κτεάτου, Θάλ- 
ἦσαν τῶν κατὰ θάλασσαν ἔργων, καὶ Ἅπιος δὲ Ἐὐρύτο. 129. ᾽Αμαρυγκείδης.] 

οὐδαμιῶς ἔμελεν αὐτοῖς τούτων. 120. ᾽Αμαρυγκέως παῖς Διώρης. 139. Θεοει-- 

Ῥουπράσιω.] Πόλις τῆς Πελοποννήσου. δής.] Θεῷ τὸ εἶδος ὅμοια. 131. Υλὸς 

"Ἠλιδα.] Πόλις ἐν ᾿Αρκαδίᾳ, καὶ αὕτη ᾿Αγασθένεος.] Πολύξεινος. Αὐγηϊάδαο.] 

Πελοποννήσου. Δῖαν.] Θαυμαστὴν, µε- Αὐγείου παιδὸς ᾿Αγασβένους. 132. Δου- 

γάλην. "Ἔναιον.] Ώικουν. 123. Ὁσ- λιχίοιοι] Δουλιχίω. στι δὲ νῆσος πρὸ 
σον ἐφ Ὑρμίνῃ.] Ἐφ᾽ ὅσον ἥτε Ὑρμίνη, τῆς Κεφαλληνίας. Οἱ ὃ' ἐκ Δουλιχίου, 
καὶ ὁ Μύρσμος, καὶ τὸ ᾿Αλείσιον, καὶ ἡ φησὶ, καὶ τῶν λοιπῶν ἱερῶν ᾿Εχινάδων 
ὨὨλενία πέτρα, ἐντὸς συνεῖχον, τοῦ παν- νήσων. Αἱ δὲ ᾿Ἐχωάδες, νησοί εἰσι τῆς 
τὸς οἳ ᾿Ηλεῖοι ἐβασίλενο. Μύρσιος.] ᾿Ακαρνανίας παρὰ ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ 
Πόλις. 194. Πέτρη ὨΩλενίη.] Ὄρος ᾽Αχελῴου ποταμοῦ, ἐν αἷς οἱ κατοικοῦντες 

τῆς Ἠλίας. ᾿Εντὸς ἐέργει.] Ἐμπεριέχει, καλοῦνται Ἐπειοί. 133. Ηλιδος ἄντα.] 
περιορίζει. 136. ᾿Ἐπειο.] Οἱ Ἠλεῖι. ᾿Επὶ τὴν Ἠλιδα βλέπουσαι. 134. ᾿Λ- 
127. Ἡγησάσθην.] 'Ἡγοῦντ. 1268. τάλαντος] ᾿Αντὶ τοῦ, ἴσος τῷ "Αρει. 
Ύΐες, ὁ μὲν Ἱτεάτου, ὁ δ Ἠὐρύτου πολεμικό. 135. Φυλείδης.] Φυλέως 
᾿Ακτορίωνος.] κτορος παῖδες Ἠτέατος, παῖς Μέγης. 136. Ὃς ποτε Δουλίχιώδ' 



118. ΤΠ. 

τῶ δἱ αμα τεσσαράκοντα μέλαμναι νηες ἔποντο. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Β. όλο---όμό6. 

Αὐταρ Ὀδυσσεὺς ἡ Ίγε Κεφαλληνας µεγαθύμους, 

οἵ ῥ ῥ Ἰθωκην εἶ- ειχον καὶ Νήριτον εἰνοσιφυλλον, 

καὶ Κροκύλει) ἐνέµοντο, καὶ Αἰγίλιπα τρηχείαν, 

ὅἳ τε Ζόκυνθον ἔ- ἔχον ἠδὶ οἳ Σώμον ἄμφενεμεντον 

οἵ τ Ἠπειρν ἔχον, 49 ἄντιπ έραι ἑνέμοντο" όλς 

τῶν με Ὀδυσσεὺς ἡ Ίρχε, Δά μητη ἀτόλαντος" 

τῷ δ᾽ ἅμα γῄες ἔποντο δυώδεκα μιλτοπάρηοι- 

Αἰτωλῶν ο ̓ἡγειτο Θόαε, ᾿Ανδραίμονος υἱος, 

οἳ Πλευρων ἔνέµοντο, καὶ ὪΏλενον, ἠδὲ Πνλήνην, 

Χαλκίδα τ ἀγχίαλον, Καλυδόνά τε .πετρήεσσαν. 

οὐ γαρ ἐν Οὐηος µεγαλήτορο» υἷέες σαν, 

οὐδ ἅ αρ ἔτ᾽ αὖτος ἔην, θώνε δὲ ἔωνθος Μελέαγρος. 

τῷ ὃ᾽ επὶ πάντ᾽ ετέταλτο ἀνασσέμεν . Αἰτωλοῖσι" 

τῷ δ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαμαι )ηες έποντο. 

Κρητών δ᾽ Ἰδομενεὺς ὄουρικλυτος ἡ ἠγεμόνευεν, 
Δ / ο ον / / / 

οἱ Κνωσσον τ εἰχον, Τορτυνώ τε τειχμθεσσαν, 

ος ᾱ- 

643. ἐτέταλτο Γανασσέμεν. 

6σι---617. ἴΤ1ψακες 6ερ]αίίεπες ἀαχιι ες Ἱηδι]ϊς, Πέλασα. εἰ ορίεοῖς Αοατπαπίς οὗ- 
1εοιῖς, οἳ οχ ρ]ασα Πττοτα! οοπ ποθη(ῖς, Αοατπαπία οί Τεισπάθ. 

62δ---61. Οορῖς οκ «Ἠοίία αἀάποί ἆπορ Τηοαπίε. 
64:---652. Οπείσηφες Γάοπιεπεις ἀικῖε. 

ἀπενάσσατο, πατρὶ χολωθείς.] ὋὉς εἰς 

πὸ Δουλίχιον ποτὲ ἀπωκίσθη, διὰ τὸ κα- 
ταμαρτυρῆσαι τοῦ πατρὸς Αὐγείου πρὸς 

Ἡρακλέα περὶ τοῦ μισθοῦ, ὃν ὑπέσχετο 
παρέξειν τῷ "Ἡρακλεῖ ὁ Αὐγείας, εἰ κα- 

θάροι αὐτοῦ τὰς ἐπαύλεις, μεστὰς οὔσας 

τῆς κόπρου τῶν βοῶ». 

Καλλιμάχω. 

μασ, ν Η ἱστορία παρὰ 

᾽Απενάσσατο.] ᾿Απωκίσθη. 
Πατρὶ χολωθείς.] Μισηθεὶς ὑπὸ τοῦ πα- 

τρός. 130. Νήριτο.] ἜὌρος θάκης. 

Εὐνοσίφνλλον.] Κινησίφνλλο», καὶ πολύ- 

δενδρον. "Εξ οὗ, κατήνεµον καὶ ἑψηλόν. 
Ἔνοσις γὰρ ἡ κίησις. 149. Κροκύλεί, 
Αἰγίλιπα.] Πόλεις τῆς Κεφαλληνίας. 

Τρηχεῖαν.] Τραχεῖαν. 141. Ἠδ ἅ] 
Καὶ οἵτιωες. Σάμον ἀμφενέμοντο.] Τὰ 

Ν λ τπτ ε, ο ” 
περι την Σάμον ᾧκου. 142. Οἵ τ 
. Γ Ν Ν - - 

Ηπειρον ἔχον.] Καὶ γὰρ τιυῶν χωρῶ», 

τῶν ἄντικρυς τῆς ᾿Ηπείρου, ἐβασίλενεν 

ὁ ᾿Οδυσσεύς. ᾿Αντιπέρι.] Τὰ ἐξεναν- 

τίας τῆς Ἠλιδος κείµενα χωρία. 143. 

Μήτν.] Βουλὴν, σύνεσιν.. 144. Μιλτο- 
΄ ΄ Ν η ” 

πάρηοι.] Μίλτῳ τὰς πρώρας ἔχευσαι βε-- 

βαμµένας. 146. Πλευρῶν'.] Τὸ πλῆρες, 
Πλευρῶνα. Ἀἰτωλίας ἐστὶ πόλις. Ώλε- 

νος καὶ Πυλήνη.] Πόλεις Αἰτωλίας. 

ὁμοίως δὲ καὶ η Καλιυδών. 1490. Οὐδ' 
Ἡν ον 3 λ Μ΄ ” ΄ Ν 
ἄρ ετ᾽ αὐτὸς ἔην.] ᾿Ετετελευτήκει δὲ 

Ν ν ο ά « αν Ἀ ε / 
καὶ αὐτὸς, τοι ὁ Ολνεὺς, ἢ ὁ Μελέα- 

Ύρος. δίληπτον γάρ. 

λοιπῶν τοῦ ΌΟἰνέως παΐδων τὸν Μελέα- 

γρον κατ ἐξοχήν. Ἐανθός.] Καλός. Ἶ, 

ὁ πυῤῥοκόμης. Μελέαγρας.] Οὐνέως παῖς, 
βασιλεὺς Αἰτωλῶ». Θάνεν.] ᾿Απέθανεν, 

ἐτεθνήκει. 15ο. Τῷδ ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέ- 

Κεχώρικε δὲ τῶν 

ταλτο.] Τούτῳ δὲ προσετέτακτο, ἐκεχεί- 
ῥιστο, ἐπὶ τούτω δὲ ἦν τὸ πᾶν τῆς ἐξου-- 

᾿Ανασσέμεν.] Βασιλεύεν. 153. μ ' 
Δουρικλυτός.] Ένδοξος περὶ τὸ δόρυ, πο 5 [ά { 

153. νωσσός.] Πόλις Κρή- 

/ 
σίας. 

λεμικός. 

9 2 



182 ΙΛΙΑΔΟΣ Β. όᾳ---όδ.. ὍΠΕ. τπτ: 

/ ’ 2} / / 

Λύκτον, Μιλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον, 

Φαιστόν τε "Ρύτιόν τε πόλεις εὖ γαιεταώσας, ( 1ς 5) 

ἄλλοι 6, οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιω ἀμφενέμωτο. 

τῶν μεν ἄρ' Ἴδομενευς θουρικλυτὸς ἡ ἡγεμόνευε, όσο 

Μηριόνης τ ἀτάλαντος ᾿Ἐνυαλίω ἀνδρειφόντῃ’ 

τοῖσι ο ἅμ ὀγδώκοντα μέλαιναι νπε έποντο. 

ἘΤληπόλεμος δ) Ἡρακλείδης, η ἠύς τε . µεγας τε, (16ο) 
ἐκ Ῥόδου εννέα νΊας ὀγε Ῥοδίων ὠγερώχων' 

ἡ Ῥόδον ἀμφενέμουτο δια τρίχα κοσµηθεντες, όςσς 
εν. Ιήλυσσόν τε καὶ ἄργωοεντα Κώμειρον 

τών μεν Τληπόλεμος θουρµκλυτος ἡ ἡγεμόνευεν, 

ὃν τέχεν ̓ Αστυόχεια (η Πρακληείη» (ιός) 

την ἄγετ' εξ” Εφύρης, ποταμωῶ. ἀπὸ Σελλήεντος, 

πέρσας ὥστεο πολλὰ Διοτρεφέων αἰζηων' 66ο 

Τληπόλεμος δ᾽ 5 επεὶ οὖν τράφη εν μεγάρῳ εὔπήκτω, 

αὐτίκα πατρος ἐσιο φίλον µήτρωα κατέκτα 

ό5ς. νι]σ. διάτριχα. 6ςό. Ἐήλυσσον, ΏΟΙ Γήλυσον. 
66ο. Εάστεα. 662. πατρὸς [οῖο νε] ἐξοῖο. 

651-- 61ο. Ι]ιοβίος ἀῑικίε Τιοροίεπις, Ἠετοι]ὶς βΗας οκ Αδίγοσμθ. Ὦο Ίου Ίουιι5 
καεΐς αρ]εηαἶάας. Ππίογροπζαγ: οσα απο οοπαραταπάιΙ5 οδί αἰίο; αριᾶ Ῥϊπάαταπα Ο]. 
ΥΠ. 49. 5ᾳᾳ. 

655. 6. Ψιάεπίιν ἵπ Ἡ]οάο 65 κῶμαι, ἐγασίιί8, κατοικία, ποπᾶ πα ατθς, ἔάπα Ειι- 
1656 Ι4σοηιιθ 1ρ8ῖ ΕΠοάΙ διακοσµηθέντες τρίγα.--- 6860. 66ο. τὴν ἄγετ ἐξ ᾿Εφύρης----πέρσας 
κο]. Ἠοτοι]ες εκ βίῃ Ἡρακλγείῃ. Ἓρλγνα, ν]σο Ἐπεκρτοίϊία Παδιία: Αρο]οᾶ. Π. 7, 6 
δ.τ.ν. 0Υ5Ν. 

661. Πσγπυπίόπ, ανπο]απα πιαίΘνπ πα, (ΑΙοππεπα αγία Εταίτεπι, Ηετοι]ῖ, ρᾶ- 
118, ανα πιαΘΓΠ Πα). Ἱπαργιδοπίος οσσἱάσταῦ Τεροίεπιις α 4ο σσ παπα 
οκασίαιτί εταπῖ οριοτῖ ΗετασΠάςς Ιίαφιε ἀπείλησαν αὐδο]αίο ἀῑσίαπας αιῖᾶ παπα (ὶ 

της. 154. ᾽Αργυόεντα.] Λευκόγειυ. αὐθαδῶν, ὑβριστῶν, καὶ θρασέων. Δηλο" 

Λύκαστωῳ.] Πόλιν ΓΚρήτης. 156. Ἔ- δὲ καὶ, τῶν λίαν ἐνδόξων. 162. “Ῥόδος.] 

κατόμπολι.] Διατί ἐνταῦθα μὲν ἕἑκα- Ίῆσος πρὸ τῆς Ἱαρίας Διάτρχα 

τόμπολιν εἴρηκε τὴν Ἰρήτην, ἐν δὲ τῇ κοσμηθέντες.] Ἱριχῶς διαταχθέντες. 

᾿Οδυσσείᾳ ἐνενηκοντάπολιν; “Ῥητέον ὤν, 165. ᾿Αστυόχεια.] Ὄνομα κύριων. Βίῃ 
ἤτοι, ἑκατόν φησι», οὐ τῷ ἀριθμᾷῷ, ἀλλ Ἡρακληείῃ.] Περιφραστικῶς τῷ Ἡρα- 
ἀντὶ τοῦ, πολλάς. "Η, καὶ ἀληθέστερον, κλε. 166. Την ἄγετ.] Ἡντινα πρὸς 

ὡς ἔχει, ὃν τι ἐξ ἱστορίας λέγεται. Δεῦ- γάμον ἤγετο ἐξ Ἐφύρης. Ἔφυρα».] πι 

κος γὰρ, ὁ Κρητῶν ἐπικρατήσας, τὰς νὲς τὴν Θεσπρωτίαν Ἱ µετωνομάσθη 
δέκα πόλεις ἐπόρθησε εἰς φόβον τῶν ἄλ- Ἰέρκυρα. Οὕτως ἐκαλεῖτο καὶ ἡ νῦν 

λων. "θεν εὐλόγως ἐν τῇ ᾿Οδυσσείᾳ καλουμένη Ἰόρωθο, 167. Πέρας.] 

ἐνενήκοντα εἶπεν αὐτὴν ἔχευ. 159. Ἰορθήσας. ᾿Άστεα.] Πόλεις. Διοτρε- 
Ἐνυαλίῳ.] Τῷ ᾿Αρεϊ. ᾿Ανδρειβόντη.] Φφέων.] Τῶν ὑπὸ τοῦ Διὸς τραφέντων. 

"Άνδρας φογεύοντι. 16ο. 'Ἠρακλείδης.] Αἰζηῶν.] Νεανιῶν. α68. Ἐπεὶ οἵν.] 

Ἡρακλέος παῖς Ὑληπόλεμος. Ἠῦς τε, Ἐπειδὴ ον. Τράφη.] ᾿Ανετράφη. ᾿Εὺ- 

μέγας τει] Πλατύς τε καὶ μέγας, ἀφ᾿ πήκτῳ. ] [ζαλῶς κατεσκευασµεένῳ. 16ο. 

εὖ γενναῖς. 161. ᾽Αγερώχων.] Νῦν Αὐτίκα πατρὸς ἐοῖο φίλον µήτρφα κατέ- 
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ηδη Ὑηράσκοντα, Δικύμνιου, ὄζον” Άρηος” 

ΙΛΙΑΔΟΣ Β. ό6ᾳ---66. 1955 

αἶψα δὲ νη "ας ἔπηξε, πολὺν ὃ ο ογε λαον ἀγείρας 

βη φεύγων ἐπὶ πόντον ὠπείλησαν γάρ οἱ ὤλλοι 

υἱέες, υἱωνοί τε, βίής Ἡρακληείης. 
4 ὰ αι ς / α- . ΄ 3 / 

αυταρ ΟΥ ες Ρόδον ἴζεν Φλώμενος, ὀλγεα πασχωὼν. 

τριχβα δε ὢκηθεν καταφνλαδον, ᾖδ᾽ ἐφίληθεν 

εκ ιο ὅστε θεοῖσι καὶ ὠρθρώπεισω ἀνάσσει" 

καί σφι θεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 

Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρείς πως είσας, 
Νμρεὺς, Ἀγλαύς μέρος, Χαρόποιό τ᾽ ἄνακτος, 

ευ, ὃς κάλλιστος ώνηρ ὑπο Ἴλιον ἦλθε (189) 

τών ἄλλων Δοναῶν, μετ ὠμύμονα Πηλείωνο 
3 αι κ ”/’ ” ο τοις εν ΄ 

ἀλλ ἀλαπασ)ὸς εν, παυρος δὲ οἱ εἴπετο λαός. ότς 
Ν » . ’ . ν ΄ / , 

Οἱ ὸ αρα ἈΝίσυρον τ εἰχον, Κρώπαθον τε, Κασον τε, 

«γάρ ἔοι ν]ϊο5ο ν. Ο0ς». 
. ἀνθρώποισι Γανάσσει. 

. Χαρόπου τε Γάνακτος. 

αἴηῖ, ος 
οἰκορηδα».---067. 
Οὰ. ΔΑ. 4. πάς ἡΙατο: 

6685. ὠκπβεν 1ρ5ο Τ]ερο]επης οαπα οορΙῖς φιῖς: 

668. δὲ Εῴκηθεν 

674. ὑπὸ Είλιον. 

ἠδ᾽ ἐφίληθε». Ε. ἠδὲ φίληθεν. 
όὔτ. νι]ς. Νιρεὺς δ' αὔι---ν]ας ἐξίσας. 

675. δέ ἔοι. 

Ίρεα το Ἱπζε]Ηρ]ίας, οἱ οκ 1ηογθ Ιδίογιπα ἴθππρογαπῃ, ορᾶῖς ΡγορίπαπογΙτη τα]- 
ἄλγια πάσχων, εταπηπῖς οἱ Ἰαροτίθας εκαπί]ας, τις 46 [Ἴγεςε, 

πια (οφιε εἰ δεΙῖο µαβφτιν. 
λαὸν ἀἰκεταί 661. ποπάαπι απέθπι 

τάπα Ρος ατῦθς Μα ὐαταπέ, 5εά ρε 5ἴτρος α0 ΥΙ005 κωμπδὸν, φυλαδὸν, κατὰ φύλα 8. Φυ- 
λάσ.---6πο. πλοῦτον κατέχενε Κρονίων, ἐπερεγίέ: αιιοὰ τηγίλαος πανταίαπι οδί α ΡΙη- 
4ατος πάπα Ῥ]η]ςο 1ν]ά. 0ο. 

ότι---5. Οορίας οκ ὀνπιε Ἱπδι]α ἀπακίε Ἀίγεις οοτροτῖς γοηηκίαίο Ιηεὶσηϊς, Δε 
1ά6πι ἀσθενὴ;, Ραμοϊταίο οορίαγατΏ, Ύπας αἀδακῖς, 

κτα.] Ἱστόρηται, ὅτι Ἐληπόλεμος, θεα-- 
σάµενος Λικύωνιον τὸν µήτρφα, ἤδη Ύε- 
ραὼν ὑπάρχωτα, ὑπό τινος τῶν οἰκείων 
ἀμελῶς χειραγωγιύµενον, ἀφῆκε τὴν 

βακτηρίαν ἐπὶ τὸν οἰκέτην. Ἰκαὶ τούτου 
μὲν ἥμαρτε. πλήξας δὲ τὸν Λικύμνιον, 

ἀκουσίως ἀπέκτεινε. Διὸ ἠναγκάσθη γε- 

γέσθαι φυγὰς τῆς πατρίδος. Πατρὸς 

ἐοῖο.] Τοῦ Ιδίου πατρός Μήτρῳα.] Μη- 

πρὸς ἀδελφόν. Κατέκτα.] ᾿Απέκτενε. 

17ο. Γηράσκοντα.] Γεγηρακότα. Δι 

κύμνιον.] Τὸν ἀδελφὸν Αλκμήνης. Ὃζον 

Αρηος.] Πολεμικόν. 171. ΝΤας ἔπηξε.] 
Ναῖς ᾿Αγείας.] Ἓννα- 

θροίσας. 173. Ὑἱωνοί.] Οἱ τῶν υἱῶν 
υἱοί. ἔγγοοι. 174. Ίξε.] Παρεγένετο, 
ὥρμησε». ᾿Αλώμενος.] Πλανώμενος. 175. 

Τριχθὰ δὲ ῴκηθεν καταφυλαδόν.] Τριχῶς 
ν . 

δὲ οἰκισθέντες, ταῖς πατρώαις ἐχρήσαντο 

κατεσκεύασε. 

φυλαῖς. ᾿Ηδὲ φίληθεν.] Καὶ ἐφιλήθη- 
σαν. Ι77. Καΐ σφι θεσπέσιον πλοῦ- 
τον.] Καὶ αὐτοῖς πολὶν καὶ ἀθρόον πλοῦ-- 

τον κατέπεμψεν ὁ Ζεὺς, καὶ πάνυ πλοι- 
σίους αὐτοὺς ἐποίησεν. “Ἱστόρηται γὰρ, 
ο .” α/͵ 

ὅτι τοῖς Ῥοδίοις χρυσὸν ἔβρεξεν ὁ Ζεὺς, 
Σον ο. , 5 ων Ἡ 
ἐπεὶ πρῶτοι γεννωµένη τῇ ᾿Αθηνᾷ ἔθυ- 

πως ος Αλ 178. Νιρεὺς δ' αὖ Σύμηθεν.] ᾿Απὸ 
. -- Δ Ν Ε) ΄ Δ 

Ενταῖθα δὲ τρὶς ὀνομάσας τὸν 

σαν. 
Σύμης. 

Νέα, οὓκ ἔτι αὐτοῦ ἐμνήσθη. καὶ τού- 

του αὐτὸς τὴν αἰτίαν παραδίδωσι, λέγων" 
ἸΑλλ᾽ ἁλαπαδνὸς ἔην' παῦρος δέ οἱ εἴπε- 

Ἐΐσας.] ᾿Ισοτοίχου. 1790. 
Χαρόποι.) Τοῦ Χαρόπο. 18Ο. Ὑπὸ 

Ἴλιον.] Εἰς τὴν Ἴλιω. 182. ᾿Αλα- 

παὺνός.] ᾿Ασθενής. Παῦρος.] ᾿Ολίγος. 

Ἐἴπετο.] ᾿Ηκολούθε. 183. 
τε, Κάσον τε.] Ἰάρπαθος καὶ ἸΚάσος 

»ῇσοι περὶ τὴν Κῶν. Κράπαθο» δὲ, κατὰ 

το λαός. 

Κράπαθὀν 



194 ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΒΕ. ὄό77---68ο. Τ1Β. ΤΙ. 

καὶ Κών, Εὐρυπύλοιο πόλιν, νήσους τε Καλύδνας, 

τῶν αὖ ὕ Φείδιππόε τε καὶ "Άντιφος ἡγησάσθην, (1θς) 

Θεσσαλου υιε δύω Ἡρακλείδωο ἃ ὤνακτος" 

τῶν δὲ Τριήκοντα γλαφυραὶ γεες ἐστιχόωντο. όδο 

ον οὐ τοὺς, ὅσσοι Τὸ Πελασγνκον Άργος ἔναιον, 
/ 

ὅ τ) Άλον, ὅ τ ᾿Αλόπην, οἵ τε Τρηχίνα νέµοντο, 

ὅἵ τ΄ εἶχον Φθίην, ἠδ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, (19ο) 
Μυρμιδόνες ὃε καλευντο, καὶ Ἕλληνες, καὶ Αχαιοί 

τῶν αὐ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχος Αχιλλεύς. όδς 

αλλ. η οὐ πολέμοιο θυσηχέος ἐ ἑμνώοντο" 

οὐ γαρ ἔην, ὅστις σφὶν επὶ στίχας ἠγήσαιτο' 

κεῖτο γαρ ἐν νῄεσσι ποδάρκης δῖος ᾽ Αχιλλεύς, (1ος) 

κούρης χωὠόμενος Βρισηΐδος ἡ ἠὐκόμοιο, 

79. Ἡρακλείδαο Εάνακτος. 68ο. Ῥοπί]. ἐστιχόξωντο. 
68ι. νι]σ. Νῦν δ' αὖ. 682. νι]ς. Τρηχϊν ἐνέμοντο. 

677. Εὐρυπύλοο πόλιν. ν. Αροοᾶ. ΠΠ. τα. δ- α. Ἐκ οἶις Βία Οα]οίορο 5ι506ρθ- 
τας Ηονοι]ος Έ]οκδα]απα, οπ]α5 Ῥτοιος, Ῥμίάίρρις οἱ Απιμμις ν. 678. 

6δι---θοι. ἨΓγπιἰάοπες αἲ «ολο αθάιιοιί νασαπέ αὐ Αγηλῖδ, Ἰπ]λαὐΙαναπί 11 
Ῥατίθιη αικίγα]θπα Ὦοεκα[.. --68τ. 685. νῦν αὖ τοὺς---τῶν αὖ απαθο]α(]λον Ἰαιιά 1180- 
Ίοη5: φαρρ]. νῦν αὖ ποὺς 5ο. ἐρέω, νε] αιιοᾷ ε ο05 αξεϊποι.---6δ4. Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο 
χαὶ Ἕλληνες καὶ ᾿Αχαιοί. --λολ]Ις ἀῑίο Ραπῖέ πάς α Τταυμίπε αρ ΟΡία εἰ α Ἀροι- 
ολίο Βινίο, πδᾳπο αά Ἐπίρθιπι, αὐῖ οδὺ Ῥμανρα]ς, α οπα που πηπ]ατη αὐβαίςςο Γ1εἰ- 
Ἰαΐεπι ομπα λα, (ταβίάτς απϊαι]ίας, οί ἴπάε -ω Ῥοπθιιτῃ πδηιθς κἱ απ]άσπα οἶτοα 
Ἰματίδκατη 008 1εἰακᾳίσιπαν 5ο πγΏθπα 8ο ἐγασθατη {58ο αἰιπές πα ίαταπέ απ - 
σπα Ῥεακρίσω φηρὶς Ῥορι Τ]θβσ]ίαπα οὔίαπα βοίαδ ροηϊκ Ἠο]οπδίθις εὐ 
Δομις, «Πρηιάοπες α Μγτπάοπε, Αοίονῖδ ραΐτθ, απὶ οκ Ἠολάατιτα τρο οταῖ, 
ἀῑσοίι, Αολοῖς αππιπιεγαΙ απέ, απίριις 56 πά ]απχεναηῖς Πάθιαι Πεἴΐεπον ἀῑοί, αὓ 
Ἠο]]επο απιοίοτα Σσρῖς, /Βο1ϊ Ῥαΐτο, οα]α5 5ος Γποταῖ ἴπ. οοῖς οἶτοα Ῥίμίαπη εἰ Ηε]- 
ως μή Ἠο]ἱ «προ Ρ]οτίφιιο [στο [ους ἆποος οἳ Ἠεγουν Αομίνογαπας ν. Αροϊιοᾶ. 
1. το 3. δ. 4- ο Οὐ5ς, Λἴοπιει Πειεπίσιαπ αριιὰ ἨΠοππογιπα. ποπάπα απῖγθγδ ροη{ῖ5 
ἨΟΙΠΕΙΙ ο {ρ5ε Ἐ]αογαῖάες οὐδειναν]ές φπ1ρρε φποά Ἱπίτα ΤΠθδκα]απα 5ο, α1ιο ἀῑχί, 
πποᾶο οοπεἰπιήξ. Ῥοχτο «ολοωὶ φποφπς Τ]οκκα]ίω Ίσσα Ἰηδάεραπές θα οίαία 
Ῥτίπιας Ῥαγίος (οπιιϊσεο νἰάθπίισ οἱ ροτ Τ]οςαΠανη οἱ ρον Ῥο]οροηπθσήπας ἵπ ας φπ]- 
ἀθπι, ἃ. Ῥε]αςρῖς απίεα Μαθιίαία, «Άγσον οεσαραταπέ ἀῑσίιπα «ολαίσιοπις αἩ ο ἰοία 
τθρῖο ἀῑσία. ΑπρΟΡ, 5οῖα5 οππιῖ Ῥοπίηδι]ας 50 Ασμαῖς φποφπθ Γπετο Μγοεπας, 
Ἀρατία, γη. 

686. οὐ πολέμοιο ἐμνώοντο" Ἰοψποπάϊ ταῖο Ρηδοῖ αογπηοπ]ς, αὐδίίπεδαπί α Ῥπσπα. 
Οοπίτα μνᾶται ἵδ, αἱ τοπ ἱτασίαί.-- 088. κεῖτο γὰρ μπα ποοπο νἰρ οὔοσα, αὐ αἲ- 

µετάθεσ». 18. Ἠὐρυπύλοιο πόλι.] λάς.] "Ὄνομα πόλεως. Καλλιγύναικα.] 

τὴν Κῶν λέγει. ἐπεὶ Εὐρύπυλος ἦν Ἡ- Καλὰς γυναῖκας ἔχουσαν. 101. Ἔκα- 
ῥρακλέους καὶ Χαλκιόπης παῖς, ὃς ἐβασί- Ἀλεῦντο.] ᾿Ἐκαλοῦντο. 193. Δυσηχεος.] 

λενε τῆς Κῶ. 195. Τῶν αὖ.] Τούτων ἸΚακὺν ἦχον ἀποτελοῦντο. ᾿Εμνώοντο] 
δή. 186. Θεσσαλοῦ.] Φείδιππος, καὶ Μγείαν ἐποιοῦντο. 104, Ὅστις σφυ.] 

"Άντιφος. Ἡρακλείδαο.] Ἡρακλέους "Ὅστις αὐτοῖ. ᾿Επὶ στίχας.] Ἐπὶ τὰς 

παιδί. 199. Τὸ Πελασγικὸν Αργος.] τάξεις. οὐκ ἦν γάρ, φησι», ὁ καθηγησό- 

Τὸ Θεσσαλικό. Πελασγία γὰρ πρότε- µενο. 1905. Κεῖτο.] Νῦν ἀργῶς διε- 

ρο ἡ Θεσσαλία ἐκαλεῖτο. 180. Έρη- τέλει. Ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐπὶ κλίνης 
χῖνα.] Πόλις Θεσσαλίας. 109. Ἑλ- Όντων, καὶ ἀργῶς διατελούντων. Ποδάρ- 

π 



τπτ. 11. ΙΛΙΑΔΟΣ Β. όοο----7οι. 195 

την ἐκ Άυρησσου ἐξείλετο πολλω µογησαν, 60ο 

Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβηε" 
καδ δὲ Μύνητ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον εγχεσιµώρους, 

υἱρας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο ἆ ανακτος' (29ο) 
τῆς γε κεῖτ᾽ ἀχέων, τόχα ο ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. 

Οἳ ο εἶχον Φυλόκην, καὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα, ύος 

Δήμητρος τέμενος, ̓ "Ἰτωνώ τε μητέρα μήλων, 

ὠγχίαλόν τ᾽ ᾽Αντρῶν' - ἦδε Πτελεὸν λεχεποιην' 

τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ὠρήϊος ἡγεμόνευε, (2ος) 
ζωὺς εών' τότε ὃ ήδη ἔχε κατα γαια μέλαμα. 

τοῦ δὲ καὶ ἀμφιίδουφης ὤλοχος Φυλώκη ἐλέλειπτο, 7οο 

καὶ θόμος ἡμιτελής' τὸν ὃ ἔκταωνε Δάρδανος ἆ ὠνηρ, 

603. Σεληπιάδαο Γάνακτος. 

παῖς ἐγασίαπά]ς νασπι1ς5, αὐδῆποης α Ῥαρπα, ἀθρεραί ἵπ οπδἰσῖς.---θ0ο. τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ 
ἐξείλετο, Ῥτο ἐξαίρετον ἔλαβεν, ῖ 6988ί γέρας. ΙΩ/ΥΠΕΑΦΙΣ ἵπ πθρίοπς Αἀταπιγίίοπα, 
ποπ Ίοηρεο α Ἔμουο (46 4πα ν. αἲ Α. 266.) απδίταπα νευδας πία, αὖ Αολι]]ο ἀτορία 
αππα ουπα Τπευε: ο. Τ. 6ο. Υ. 902, 192. Ἱπργϊπηῖς Τ. 291. 5ᾳ. Τοπουαπέ 6απι Οσο 
εαῦ τοσο {/πείε, ΒΠο Ἐνοπὶ, Βε]ερία ποροίος ορδας 1]ε οσα [γαίτο Ερίδίορμο. 
Ίπ πο πτῦς οπρία αἲ Αομ]ο Εις γκο, Ἠτὶκοί Εἶα, πας Ἡϊρροάαπιία, Ψιάρται 
Ί]α ορδηπα απίθ τηΙγος ππατίζαπα οὐ ἴτεν Γγαίπθς 5105 Τ. 201. 8η. Όπα ΤγΓΠεςθΟ 
ΈΥευδα (πο/ 16 ονὲ Βεάακις αἆ Βαϊπιοεπίοπ Ἡ. Υ. ϱ2. ὢ. 87. 

ό0ς--- ιο. Ὦ Β]γίασε οἱ Βπιμπηϊς Ἰοοῖν Ρίο άΙςδ, π Πθονα]ὶ ρ]αρα α Βίπαπι 
Ῥο]ακσίουτη, οοπίχασίας οορίας ἀιικῖς Γοήαγοθ», φαῖ ἵπ. Ἰουαπα Γταιτὶς ἢγοἰοκίζαὶ 8ΙΙΟςΘΝ- 
αεταῖ. ν. πιοχ απ ν5. Το. 

608. Νουηις Ἰαούσηία, Αοακά απὶ Τοἱοο Ππιροτανῖέ, Ε] Ρϊοίας ἵπ ππατῖαπη, 
Ῥτοίον]α τη, πππο φποηΙς απϊηιῖς απαρ]γρ]ῖς Ἱππούιέ. οἳ, Ηγρίπ. Ε. το. {. ἀθεῖ- 
ἀθτίο πιατ] ν]οία, πηβναπα οκ Ἰηβογῖς 51ρῖ αρρατετα Ρρτευαία οταῖ. Του. ἀμφιδρυφὴς, 
σταν]ίον τοὐδῖθαν ἁἀοΐοτ ἆς απηῖςςο ππατίτο, απο οα Ε]ς ζαπίαιῖς σεπιῖκς Ἰθγατη 1ΠΕ. Δ. 
393. Ὠϊοπιράος δε Ἰιονί πεοθπη ἴπῆοσγο αῑῑ, σοῦ δὲ γυναικὸς μὲν τ᾿ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί. 
---πΟΙ. καὶ δόµος ἡμιτελής. Ἡ. 6. 6 ἀοπιο, ἵπ φπαπι οαπ1 πονα παρία οοποθεκεταί Ἰαρὶ- 

κης.] Ὁ τοῖς ποσὶ ταχὺς, καὶ ἐπαρκεν Μητέρα µήλων.] Ἱροφὸν προβάτων. 
δυνάµενο. 1907. Ἐξείλετο.] Ὡς ἐξαί- 2ο4. ᾽Αγχίαλόν τ ᾿Αντρῶνα.] Πόλιν 
ρετω ἔλαβε. Μογήσας.] Κακοπαθήσας. Θεσσαλίας. Διάφορα καὶ ἄριστοι ὄνοι 

108. Λυρνησόν.] Πόλις τῶν Ὕποπλα- ἐν ᾿Αντρῶνι τῆς Θεσσαλίας γίγνονται. 
κίων Θηβῶν. 199. Κὰδ δὲ Μύνητ’ έ- ᾖὕθεν εἰς παροιµίαν µετῆλθε. Λεχεποίην.] 
βαλε.] Κατέβαλε δὲ καὶ τὸν Μύνητα. ἈΒαθείας βοτάνας ἔχουσαν, ἀφ ὧν ἦν 
ὅ ἐστι, ἀπέκτεινεν. ὍὉ δὲ Μύνης τῆς καὶ λέχος καταστῆσαι, τοῦτ᾽ ἔστι, Κοί- 
Βρισηΐδες ἦν ἀνήρ. ᾿Βγχεσιμώρους] την. 2065. ᾽Αρήϊος.] Πολεμικό. 296. 
Τοὺς περὶ τὰ ἔγχεα µεµορηκότας, καὶ ᾿Ἐχε.] Κατεῖχον. 297. ̓ Αμϕιδρυϕής.] 
ἠσχολημένους. πολεμικού. 39209. Εὐὺ- ᾽Αμϕοτέρας τὰς παρεις κατεξεσµένη, 
ηνοῖο.] Εὐήνω. Σεληπιάδαο.] Σεληπίου διὰ τὸν τοῦ ἂνδρὸς αὐτῆς θάνατω. ᾿Α- 

παιδί. 310. Τῆς ὄγε.] Ταύτης οὗτος. Άοχος.] ΓΤαμµετὴ, γυνή. Καὶ ἔστι κατ 

᾿Αχέων.] Λυπούμενο. Τάχα.] Ταχέως. ἐπίτασιν τὸ ἆ ἐνταῦθα οἶανεὶ ὁμόλεχός 
᾿Ανστήσεσθαι.] ᾿Αναστήσεσθαι. 302. ῄτις οσα. λέλειπτο.] Κατελέλειπτο. 
Φυλάκην.] Φυλάκη, πόλις Θεσσαλίας. 908. Δόμος] Ὁ οἶκος. Ἠμιτελής.] Ητοι 

᾿Ανθεμόεντα.] Άνθη φέροντα, φυτοῖς ἄτεκνος, η ἀφηρημένος τοῦ ἑτέρου τῶν δε- 
θαλερό. 303. Τέμενος. Ἱερὸν χωρίο, σποτῶν. Ἡ ἀτελείωτος. Εθος γὰρ ἦν τοῖς 
ἀφωρισμένον θεῷ κατὰ τιμὴν, Ἠ Ἱρωὶ. γήμασι, θάλαµον οἰκοδομεῖσθαι. Διὸ οἱ 
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νηὸς ὠποθρώσκοντα πολὺ πρώτιστον Αχαιών. 

οὐδὲ μεν οὐδ οἱ  ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχον, (στο) 

ἄλλα σφεας κόσµησε Ποδόρκης, ὄζος Άρηος, 

Ἰφίκλου υἷος πολυµήλου Φυλωκίδαο, 7ος 

αὐτοκασίγνητος μεγαθύμευ Πρωτεσιλαου, 

ὁπλότερος γενεῃ' ὁ ὃ ὥρον πρότερος καὶ ἀρείων 

ρωσ Πρωτεσίλαος ἀρήίος᾽ οὖθε τι λαοὶ (αις) 

δεύονθ᾽ ἠγεμόνος, πόθεον δὲ μεν εσθλον εόντα. 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαρώκοντα μέλαμαι νηες ἐποντο. 7το 

Οἱ δὲ Φερως ἐνεμοντο παραὶ ΡΒοι(θηΐδα λέμνην, 

ἨῬοΐβην, καὶ Γλωφύρας, καὶ εὐκτιμένην Ἰαωλκὸν, 

τῶν ἠρχ' ᾿Αδμήτοιο φίλος πάῖς ένδεκα νηών, (22ο) 

Εὔμηλος, τον ὑπ' ᾿Αδμήτῳ τέκε δῖο Ὑνναικῶν 

Αλκηστις, Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ὁ ἀρίστη. Ζιο 

7ο5. Ειφίκλου. 7οο. νιι]ς. πόθεον δέ μι. 
712. ΟΙ. Γλαφύρας,--- Ιαξωλκὸν Ῥεηί]. Τις. [εῖδος. 

{αίπη, ποπ απη αὐκο]ηίας αάθο α τουρπέῖρις παρθ]ς οἳ ἀἰσοράσπά πα Ειθγαί. Δάρδανος 
ἀνὴρ, αϊηαῖν ο Ώαγάαη]]ν.---- 703. πόθεόν γε μὲν ἀρχόν' ΡτΟ καί περ ποβέοντες, {πΊΠΘΙ Ἰ18- 
Ῥπογιπί, πας οταπί, ααπα Ῥοππα ἀπσσπι, Ῥοάστοθπη,----7ο4. Ἀοάαχοενς ΤρΙΙΟΙ Ε, 
Ῥ]γ]ασί πθρο», Ῥτοίρι]αϊ {γαίοτ τιαΐΙ πΗΙΠΟΣ. ο. Αγρο]]οά. Τ. 9, 4 οἱ 12. 

Ἱτι---τ15. 4 φορἰοπἰγίοποπι Ῥετοῖς Ῥοεία. Ἠ Γον οἳ νιοῖπῖς Τ]εκεα[α» Ἰοοῖς, 
1 οτα α]άστα ππαγίέπηα, εορία5 ἀποεναί Επώποίις, λἀπιοι οἱ Α]ορςῖαϊς Ε. 

πολλοί φασι», οἰκοδομῶν θάλαμον ἑαυτῷ 
ὁ Πρωτεσίλαος ἀπέπλευσεν ἐπὶ τὸν πόλε- 

μον. Βέλτιον δὲ, εἰρῆσθαι, ἡμιτελῆ, διὰ 

τὸ μὴ γεγενηκότα παῖδας πλεῦσαι. Οἱ 
δὲ ὅτι νεωστὶ καὶ οὐδέπω τελείως τὰ 

κατὰ τὸν γεγαµηκότα οἴκοι διεπράξατο, 
ε) Ν /{ . / “λ 
ἀλλὰ πρότερον ἐστράτευσε. Δάρδανος 
. σας κ Απ οι) 
ἀνήρ.] Οἱ μὲν τὸν Αἰνείαν ἀπέδυσαν, 

ὅτι βασιλεὺς ἦν Δαρδανίων' οἱ δὲ τὸν 

Ἐὔφορβον. ἕτερω τὸν Ἕκτορα. τινὲς δὲ 
Ἴρ η ε.α ο Ἅπει χάτην λέγουσι, ἑταῖρον τοῦ Αἰείου, 

πα σ μυς 
φονέα Ἡρωτεσιλάου. Δύναται δὲ καὶ 
εν) / σα .” ον /{ / ἀνωνύμως ἕνα τῶν Δαρδανίων λέγευ. 
200. Ἠολὺ πρώτιστο.] Πάντων πρῶ- 
τον. 91Ο. Οὐδὲ μὲν οὐδ οἵ-] Οὐ μὲν 

υ, 3 ή οὐδὲ οὗτοι. ᾿Αναρχοι ἐἔσαν.] Άνευ ἦγε- 
µόνων σαν. Ἠέθεν.] ᾿Ἐπόθου», ἐζή- 

του. 211. Αλλὰ σφέας.] ᾿Αλλ’ αὐ- 

τούς. Κόσμησε.] Διέταξε, καθώπλισε. 
-- / .ώ 

Ποδάρκης.] Νῦν ὄνομα κύριο τοῦ ἀδελ- 
.-. - 1” / 

φοῦ τοῦ Πρωτεσιλάον. Όζος "Αρηος.] 
” { 

᾿Απόγονος Άρεος, πολεμικός. 012. ΤΠο- 

λυμήλου.] Πολυπροβάτου, πλουσίου. Φυ- 

λακίδαο.] ᾿Ιφίτου, Φυλάκου παιδός. 

213. Αὐτοκασίγνητος] Ὁ ἀπ ἂμφο- 
τέρων τῶν γωέων ἀδελφός. ἸἹασίγνητες 
δὲ λέγεται ὁ καθ ἕτερου τῶν γονέων 
ἀδελφός. Μεγαθύμου.] Μεγαλοψύχου, 
γενναίο. 914. Ὁπλότερο,] Νεώτε- 

ρος. Γενεῃ δέ] Τῃ Πλικία, τῷ γένει. 
916. Δεύοντο.] ᾿Ενδεεῖς ὑπῆρχον. Ἓ- 
σθλόν.] ᾿Αγαθὸν, γενναῖο. 9189. Φε- 

ραί.] Πόλις Θεσσαλίας. Βοιβηίς.] Δί- 

µνη ἐν Θεσσαλία. 3929. ᾿Αδμήτοιο 
πάϊς.] ᾿Αδμήτοι υἱὸς Εὔμηλο. 991. 
᾿Αδμήτῳ.] Συγγενοµένη ᾿Αδμήτῳ. Δία 

γυναικῶν.] ᾿Αντὶ τοῦ ὑπερθετικοῦ, διο- 
τάτη. ὅ ἐστι, θαυμαστὴ καὶ διαφέ- 

Ρρουσα παρὰ πάσας τὰς γυναῖκας. Ίκα- 

λεῖται δῖα, καὶ δι εὐγένειαν, καὶ διὰ 
σωφροσύνην. 922. Πελίας.] Ποσειδῶ- 
νος καὶ ᾿υροῦς υἱὸς τῆς Σαλμονέως, Νη- 

λέως ἀδελφὸς, βασιλεὺς Ἰωλκοῦ. “Ἡ δε 

)]ωλκὸς πόλις Θεσσαλίας. Θυγατρῶν.] 
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Ο) οὃ) ὥρα Μηθώνην καὶ Θαυμακίην ἐνέμοντο, 

καὶ Μελίβοιαν ἐ ἔχον, καὶ Ὀλίζώνα τρηχείαν, 
τῶν λε Φιλοκτήτης Ίρχε, τόξων εὐ εἶδως, 

ἑπτα νεῶν' ἐρέται 9) ἐν ἑκάστη πεντήκοντα 

ἐμβήβασαν, τόξων εὖ εἰδότες, ἴφι μάχεσθαι- 

ἀλλ ὁ μεν εν νήσω κεῖιτο κρατερ' ἄλγεα πάσχων, 

Δήμνω εν ἠγαθεῃ, σθι μυ λίπον υἷες Αχαιῶν, 

ἐλκεῖ µοχβίζοντα, κακῶ ὀλούφρονος ὕθρου. 

ἔνθ᾽ ί όγε κειτ' ὠχέων" τόχα δε μνήσεσθαι ἔμελλον 

᾿Αργείοι πα ῶ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος. 725 

οὐδὲ μεν οὐ οἱ -ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε µεν ὠρχον, 
ἄλλα Μέδων κόσµήσεν, Ὀΐληος νόθος υἷος, 

τόν ῥ᾽ ἔτεκε Ῥήνη ὑπ' Ολη πτολιπόρθω. 

Οἳ δ εἴχον Τρίκκην, καὶ Ιθώμην κλωµακόεσσων, 
(245) 

7158. Εειδώς. 7το. ἀεριῖί 6556 ἐρέται δὲ Γεκάστῃ. 

72ο. Ρειδότες Εῖφι ἀεὈ. ἠδε. ᾖἸ721. ὀλ[όφρονος. 725. Φιλοκτήταο Εάνακτος. 

727. 728. [οτί ᾿ΟΕιλῆος εἰ ᾿ΟΕιλήϊ. 728. 655ε ἀεὈιπί τόν ῥᾳ τέκε. 

Τιζ---]28. Οορία8 οκ ἠΠεϊίύωα οί αλῖν Ἰουῖς ἵπ οτα ππατῖπηα αργα Ῥ]οτας, κος 
Μαρποκία αππηπιθταῖα, ἀαχοταῦ Γ]ηζοσίείεν, Ἠπο θἶς5 Ἴουο ΜεΙοῃ, Ο1αῖ Ε. εκ 
Ἐπεμα, Α]αοῖς Γγαίογς 46 60 ν. 1ΠΕ. Ν. 694. 8ᾳ.--- 72ο. τόξων εὖ (ροίῖις ἐὐ) εἰδότες, 
(ώστε) ἵφι µάχεσθαι.----7324. 5. που ἀῑα Ἠ]ε αὐβααισις εγαί α οαδίτῖς Αοίνογιση, 5εᾶ 
Αολνϊ θα Ἰαιιά ἀῑα ροδὲ θγαπί αοοἰασ].---726. αξ απίο Τοδ. ϱ. θἱδί ἀποθια δΗΠὰ 
ἀθείάοταῦαπί, αἰἴαΙΠΘΠ ποή ογαπ{ 5ἶπο ἆποο. 

720---733- Ἐτουεδ]ς α Ἠίίοτα ει Ππίετίογα Τ]εδκα αν υεγδι5 οοοἰαεπ{επι, ΠΙΟ Εαοίο 
α. Ὠοϊορία οἳ Ρἰπᾶο. κλώµακες δαΠῖ λόβοι ὑψηλοί. 

Θυγατέρων. Εΐδος ἀρίστη.] Την μορφὴν 
εὐειδῆς, καὶ καλή. 323. Οἱ δ' ἄρα.] 
Οἵτινες δή. Μηθώνη, καὶ Θαυμακία.] 

Πόλεις Θεσσαλίας. ὅθεν ὁ Φιλοκτήτης ὁ 

Ποίαντος παῖς. 335. Τόξων εὖ εἰδώς.] 
Τῆς τοξικῆς ἔμπειρς. 226. Ερέται.] 

Κωπηλάται. 2327. ᾿Εμβέβασαν.] Ἔ- 
βήκεισαν. 3228. ᾽Αλλ ὁ μὲν ἐν νήσῳ 
κεῖτο κρατέρ ἄλγεα πάσχων.] “Ἱστόρη- 
ται, ὅτι Φιλοκτήτης ἐν Λήμνφ καθαίρων 
τὸν βωμὸν τῆς χρυσῆς καλουµένης ᾿Α- 
θηνᾶς, ἐδήχθη ὑπὸ ὕδρου, καὶ, ἀνιάτῳ 
τραύµατι περιπεσὼν, κατελείφθη αὐ- 

τόθι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. Ίδεισαν γὰρ, 

τοὺς Ἡφαίστου ἱερεῖς θεραπεύειν τοὺς ὁ- 

φιοδήκτους. 320. ᾿Ἠγαθέῃ.] Πάνυ θείᾳ. 
ὅτι ἱερὰ τοῦ 'ἩἨφαίστου ἦν ἡ Λῆμνος. 
Ὅθι.] Ἔνθα, ὅπου. Λιπον.] Κατέλιπω. 
230. Ἕλκει.] Τραύματι. Μοχθίζοντα.] 
Πωνοῦντα, κάµνωτα. Ὕδρου κακοῦ.] Ο- 

ΥΟΙ.. 1. 

φεως κακωτικοῦ. ᾿Ολούφρονος.] ᾿Ολεβρί- 

ου. 3231. ᾿Αχέων.] Λυπούμενο. Τάχα 

δὲ µνήσεσθαι ἔμελλον.] Ταχέως δὲ οἱ 
Ἕλληνες ἔμελλον µνημονεύειν, καὶ χρή- 
ἕειν τοῦ Φιλοκτήτου ἐπειδὴ εἵμαρτο, 
χωρὶς τῶν "Ἡρακλέους τόξων μὴ ἀλῶναι 

τὴν Ἴλιο. Είχε δὲ ταῦτα ὁ Φιλοκτή- 

της, ἐαθέντα αὐτῷ ὑπὸ Ἡρακλέους, καθ 

ὃ, μηδενὸς θελήσαντες ἄλλου ὑφάψαι ἐν 
τῇ Οἵτῃ τὴν "Ἡρακλέως πυρὰν ἐν τῇ 
τελευτῃ αὐτοῦ, ὑφῆψεν ὁ Φιλοκτήτης. 

234. Κόσμησε.] Διέταξεν. Οἴλπος.] 

Ολλέος. ὙΝόθος υἱός.] Ὁ μὴ ἐκ νοµίµης 
γυναικὸς γεννηθεὶς, ἀλλ' ἐκ παλλακίδος. 

935. Τόν ῥ ΟΤλΠΙ:] 
Ἡ Ῥήνη (τοῦτο δὲ ἦν ὄνομα τῆς ᾿Οἵ- 
λέως γυναικὸς) συγγενοµένη, φησὶ, τῷ 

Μ ερ’ ο 
έτεκε “Ρήνη ὑπ' 

ἈΟϊλεῖ. Πτολιπόρθῳ.] Πόλεις πορθοῦντι, 

πολεμικῷ. 3296. Τρίκκη, καὶ Ἰθώμη.] 
Ἠόλεις Θεσσαλίας. Ἱλωμακόεσσαν.] 

ν 
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οἵ ενα ἔχον Οἰχαλίην, πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλίηος, 73ο 

τῶν αὖθ᾽ ἡγείσθην ᾿ Ασκληπιου δύο παϊσε, 

μητηρ ὠγαθω, Ποδαλείριος δε Μαχάων' 

τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες εστιχέωντο. (519) 

Ο) ο ἔχον Ὀρμενο, οἱ τε κβήνην Ὕπερειαν, 

οἳ τ᾽ ἔχον Ἄστεριου, Τιτάνοιό τε λευκὸ κάρήνα, 35 

τῶν ἤρχ, Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαοε υἱος” 

τῶ δ ἅμα τεσσαρώκοντα μέλαναι νῄες έποντο. 

Ο) ο) ἼΑργισσων ἔ ἔχον, καὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο, (ος) 

Ὄρην. ᾿ Ηλάνην τε, πόλιν τ Ὁλοοσσόνω λευκὴν, 

τῶν αὖθ. ἡγεμονευε μενεπτόλεµος Πολυποίτης, 74ο 

υἷος Πειριδόοιο, τὸν ἀβάνατος τέκετο Ζεύς. 

τόν ῥ᾽ ὑπὸ Πειριθόῳ τέκετο κλυτὸς Ἱπποδάμεια 

ηματι τῶ, ὅτε φηρας ετίσατο λαχνήεντας, (αςο) 

τοὺς ὃ ἐκ Πηλίου ὡσε, καὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν' 

οὐκ οἷος, ὤμω τῷ γε Λεοντεὺς, ὅζος "Αρηος, 745 
733. ἐστιχόξωντο. πα. οἳ ὃ' νυ]ᾳς. ο τ’. 738. ΟΙ. Αρισαν. 

754 ---Τ47. Ἠεαῖς α Πέτογα]οπα Ῥ]αρατη, οἱ φι]ἆθπα αἆ Ῥατίοπι Ἰ{αφπεδία αἲ ΒΙΠΙΙπι 
Ῥε]ακρ]οιπη δΙίατας πάς οορία ἁποα οταπί 50 ΓΙ γΥρηίο. 

7α8---π47. Ῥτορτοδίίαχ επαγγατίο οορίαγΙΠη νθυδιις δερίθηίτίοπθτη, αά Ίσσα αἲ Πέίπις 
οἱ οἶτοα Ῥεπειιπι Βία, Ῥο]αςριοιιάϊ ογίι5 αδεσπαία: θδί ἵπ Ἠϊς (ήγίοπε αἆ Ῥοποειπῃ. 
Το ΙΙ α Ροΐψραίε, Εἰπιθιοϊ Πο, δἱ α Π,ευπίεο Οοτοπὶ {. Οπαὶ Π. αίτοφιθ 6 Γιαρὶ- 
λαγό Ρεπίθ. 

742. τόν ῥα. ποῦτον, τὸν Πολυποίτην Ρηία. Ἱμαρίέπαναπι ραρπα οππι Οεηίαιτῖς Ίατα 
84Ρ. Α. 267. 5ᾳ. πηθπχοταία εγαί. 74. Οαπίαυσί, Ῥο]ίοπ πιοπίοπα το πετ οοαοξῖ, 1. 
ίουπα οοπβη]ῖ5 5εἀς5 Ῥοβ"θτθ, εά οσοάεπίεπι Τ]οδδκα]ία, νευρα ἤπος Ερὶτὶ, ἵπ 
Παρ Ριπα, 

Τραχεῖαν, ὀρεινὴν, ἢ ἀποκλίματα ἕ- τρὸς αὐτοῦ Μελανίππης ὑβρίσαι ἐπε- 

χουσα. 39385. ΠΗγείσθην.] “Ηγοῶντο. Ἀείησαν. 3249. Υἱὸς Πειριθόοιο.] Τει- 
δυϊκῶς. 3930. ἸΙητῆρε ἀγαθώ.] ᾿Ιατροὶ µρίθου υἱὸς Πολυπωίτης. Τέκετο.] ᾿Ἐγέν- 

ἀγαθὴ, ἀνδρεοι. 3249. Τιτάνιό τε νησε. 340. Ἰλυτός] Ἐν σχήµατι 
λευκὰ κάρηνα.] ᾿Αντὶ τοῦ, λεικόγεων χω- πέφρακεν, ἀντὶ τοῦ, κλυτὴ, ὅ ἐστιν 

ῥίν. Τέτανος γὰρ, λευκή ἐστι ΥΠ. Τι- ἐνδοξοτάτη. Ἱππιδάμεια.] Πειρίθου γυ- 

τάνοιό τε.] Τιτάνου ὄρους Θεσσαλίας. νή. τὸ σχημα ᾿Αττικό. 39569. ᾿Π- 

Κάρηνα.] ᾿Ακρωτήρια. 3245. ᾿Λργισα µατι τῷ.] Ἐν ἐκείνῃ τῇ ημέρα. “ὍὉ- 

καὶ Γυρτώνη.] Πόλεις Θεσσαλίας. 2460. τε φῆρας.] Ὅτε τοὺς φῆρας Λέ- 

Ορθην.] Βαρυτόνως ἀναγνωστέο' ἔστι ει δὲ τοὺς Κενταύρου. ᾿Ἑτίσατο.] Ἐ- 

γὰρ ὄνομα τόπου. Λευκήν.] Λευκόγεω. ἍἨτιμωρήσατο. Λαχνήεντας.] ἈΒαθύτρι- 
Ἰ, διὰ τὸ τιτάνῳ κεχρίσθαι τὰς οἰκίας. Ἁχας, δασεῖς. 051. ἸΠήλιον.] Ὄρος 

47. Μενεπτόλεμµος.] Ὑπομονητικὸς ἐν Θεσσαλίας, ὅπου δήγεν ὁ Χείρω. ὉὮ- 

τῷ πολέμῳ. “Ὁ δὲ Πολυποίτης ἦν τοῦ σεν.] ᾿Εξέωσεν, ἐδίωξε. Καὶ Αἰθίκεσ- 
Πειρίθου παῖς, ὃν φασι Πολυποίτην ὦνο- σι.] Αἴβικες, ἔθνος Θετταλικὸν, ὑπερκεί- 

µάσθαι ὑπὸ τοῦ πατβρὸς, οοεὶ πολυ- µενο τῆς "Ἠπείρυ, Ἰ, ὥς τιες, τῆς 

ποµίτην, κατὰ συγκοπὴν, διὰ τὸ πολλοαῖς Μακεδονίας. ἄλλοι δὲ εἴπον, Περαιβίας. 

τῶν κενταύρων ἐπιθεῖναι ποιὴν, ὅ ἐστι ᾿Αντὶ τοῦ, εἰς Αἴθικας αὐτοὺς ἐδίωξε. 

τιμωρία», ὁπότε εἰς τοὺς γάμους τῆς µη- Πέλασσε.] ἩΠροσήγαγε. 3952. Οὐκ 
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υἷὸος ὑπερθύμοιο Κορώνου Κανείδαο" 

τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα µελαιναι γης έποντο. 

Γουνεὺς ὃ ἐ εκ Κύφου ήγε δύω καὶ εἴκοσι νήας' 

τῷ δ Ἔνίηνες ἔπωτο, μενεπτόλεµοί τε Περαι[βοὶ, 

οἱ περὶ Δωδώνην -δυσχείµερον οἰκι ̓ἔθευτο, 

οἱ τ ἀμϕ ἵμερτον Τνταρήσιον έργα νέµοντο, 

ος ῥ᾽ 5 ΠΠηνειον προῖει καλλίβῥοον ὕδωρ, 

οὐδ ὃ ογε Ἠηνειώ συμμισγεται ἀργυροδίνη, 

ἄλλα γε μι καθύπερθεν ἐ επιρρεει, ἠύτ' ἔλαιον" 

ὕρκου γαρ δεινοῦ Στυγος ὑδατός ἐστιν ἀποβῥώξ, 755 

Μαγνήτων δ) ἥρχε Πρόθοος, Τενθρηδόνος υἱος, 

οἳ περὶ Πηνειον καὶ Πήλιον εοσίφυλλον 

ναίεσκον᾽ τῶν μὲν Πρόθοος θοὺς ἡ ἡγεμονευε΄ 

τω δ᾽ αμα τεσσαρώκοντα μέλαραι γηες ἔποντο. 

Οὗτοι ἄρ' ήγεμοες Δαναών καὶ κοίρονοι ἠσαν. Τ6ο 

τίς τ᾽ ἂρ τῶν οχ᾽ ὤριστος ἔην, σύ µοι ἔννεπε, Μοῦσα, 

751. Εταί να]σαία : 
754. Ἐταϊ ἀλλά τε. 

748. Εείκεσι. 75ο. [. δυσχείµερα Εοικία θέντο. 
ΕΥ ἐνέμοντο [. Τιταρήσιον Γέργα γέµοντο. 

748---τ5ς. Οιωιειις «Ἠπίαπεν εἰ Ῥεγγ]ωύος ἀικῖε εκ Ἰουῖς Ποάσια ει οσοι Τίία- 
γεκίιπι Β. ο] α φερεεηίτῖοπε ἵπ Ῥεπθιπηα ἀθοορπαϊε. Οσ ἱ Ἀεγβῖν 5ο Ὀγασμίαπα 5ειι 
αἴνθις Ἰαβίις εἷέ, π]]απα πονῖ ταβοποπα ρτουαβίογεπα, ϱπαπα ΘΗπι ος νοταρίπο ἴδγγα 
Ῥτοςίϊκνο. Ὄρχος, Ἡ. 6. Ῥθς φπθπα ]αγαξας, θσὲ Ἀέγς, ποπ Τιταγεκίις. 

Ἰδ0---Τ5ο. «Ἠαρπείες ταπάειι Ὠγοί]λοις ἀπαί ο Επίρις ΈἩοκκαΓο ἴδαις ζεπαροτίς 
Ῥοσρα ρα. 

76ι---ττο. Ἐπηϊποπεϊδείπαας Ίπίος Αοάνος οηαῖς οί υἰγαίαο εταί «ολίίίεςς 60 ἵαπηθπι 
ο]ηπους αὖ Ἡς ατπαῖς οὔσπίο, Ῥτοχίπιο Ίοσο οχοσ]]εῦαί οφ], παεροίο Τ]οκκαΠοῖς, Ει- 
πείς, Αλάπιοα Ε. Ῥπετείῖς πθρο εκ Α9ο[άϊ5: Αροιοά. Ι. 9, 14. ει οοτροσῖς νΙτίατα 
αυ Τεαπιοπίις. Ἰπνουας ΝΙακαπα, απηπατα ἵπ το ρτὶδοῖὶ ζεπιροςῖς, 5ο]α [απια ος 
παοπιοσῖα Ἠονηΐπαπα αοοθρία. 

οἷος.] Οὐ µόνο. "Άμα τῷγε.] Ἅμα αὐ- 
τῷ. 353. Ὑἱὸς Κορώνο.] Λεοντεύς. 

250. Πηνειό.] Πηνειός, ποταμὸς Θεσ- 
σαλίας, πλησίω Φθίας, πάντας τοὺς ἐν 

Ὑπερθύμοιο,] Μεγαλοψύχου, γενναίου. 
Καινείδαο.] Καιέως, παιδὸς Ἱορώνου. 

α5σ5. Κύφος.] Πόλις περ τὴν Περαι- 

Βίαν. 956. Αἰνῆνε καὶ Περαιβοί.] 
ἛἜθνη περὶ τὴν Δωδώνην. 3567. Δωδώ- 
νη.] Χωρίο ἐν ὑπερβοέω τῆς Θεσπρω- 

τίας, ἱερὸν Διός ἔνθα τὸ ἐκ τῆς δρυὸς 
μαντεῖον τοῦ Δωδωναίου Διός. Δυσχεί- 

µερον.] ἸΚακὸν χειμῶνα ἔχουσαν. Οἰκί 
ἔθεντο.] Τὴν οἴκησιν ἐποιήσαντο. 258 

Ἱμερτόν.] ᾿Επιθυμητὸν, καλόν. Τνταρή-- 

σιο.] Ποταμὸς Θεσσαλίας, ὃς ἀπὸ τῆς 

Στυγὸς ῥεῖν λέγεται. Ἠ Ἠπείρυ. Ἔρ- 
γα.] Νῦν τὰ γεώργια, ἵν' ᾖ, ἐγεώργου». 

αὐτῃ δεχόμενος ποταμοὺς εἰς θάλασσαν 

ἐμβάλλει. Ἡροῖει.] Προπέμπει, ἐκδίδω- 
σι. Καλλίῤῥον.| Καλῶς ῥέν. 36ο. 
᾿Αργυροδίνη.] Λαμπρὰ καὶ καλὰ ῥεύ- 

µατα ἔχοντι. δῦαι γὰρ, αἱ τῶν ὑδάτων 

συστροφαί. 3261. Καθύπερθε.] "Αν- 
θε. 3262. Ὅρκου γὰρ δεινοῦ, Στυγὸς 

ὕδατος.] Ὅπερ ὅρκος 

Δειοῦ.] Φοβερῦ. Στύξ.] ἱΚρήνη ἐν ἅ- 
δου, Ὄρκος θεῶν. 363. Μαγνήτων.] 

Νῦν τῶν τὴν Θεσσαλικὴν Μαγνησίαν 
265. Ἡρύθοος θούς.] Τοῦτο 

τὸ σχῆµα, παρονοµασία καλεῖται. 267. 
Καΐρανοι.] Βασιλεῖς. 3965. Ἔννεπε.] 

Έ 32 

θεῶν νοµίζεται. 

ο ρρκη, 
οικόυγτω». 
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αὐτῶν, ἠδ᾽ Ἱ πω οἳ ἅμ ̓Ατρείδησω ἕ Εποντο; 

ἵπποι μεν μεγ ὤρισται ἔσαν Φηρητιώδαο, (27ο) 
τας Εὔμηλος ἔλαυνε, ποδώκεα», ὄρθας ὦ ὣσι 

ὄτριχριον οἱέτεας, σταφύλη επὶ νώτον ἔῑσας' 

τᾶς εν Πμερίη θρεψ’’ ἀργυρέτεξοε 

7ός 
Απόλλων, 

ὄμφω θηλείας, Φόβον Άρήος φορεούσας. 

ἀνδμῶν ωὖ μεγ ἄριστος ἕην Τελαμώνιος Λίας, (175) 
σφρ ̓ Άχιλευς μήνιεν' ὁ γαρ πολυ φέρτατος Ίεν, 

ἵπποι ϱ’, οἳ φορεεσκον ἀμύμονα Πηλείωνα. 77ο 

ὤλλ ὁ μεν εν νήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι 

κειτ, ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνοι, ποιμένι λαῶν, 

᾿Ατρείδ; λαοὶ δὲ παρα ῥηγμνι θαλάσσης (289) 

δίσκοισι τέρπωντο καὶ αἰγανέησιν ἱέντες 
ϱ) . 

τόζοισί ϐ 

76µ.. ὄρνιθας Γὼς Ῥοηί]. 

768. να]ς. ἀνδρῶν δ᾽ αὖ. 

ἵπποι δὲ παρ ὥρμοσιω οἷσιν έκαστος 775 

7ός. ὀξέτεας----ἐξίσας. 

775. ἅρμασι Εοῖσι Γέκαστος. 

765. Ὠναπί οι, Ρα αβασαπι οοἱονε, (ὁμότριχες) ρα] ααίο, (ὁμοιέτεις) Ῥαγίηια 
οουρονής. Ρχουεη(αἴο. οὕσως ἴσας καὶ ἀναλόγους ποῖς νώτοις, ὥσπερ στάθμη. Ἀομ. Ὀπ. 
---πόό. ἐν Πιερίῃ. Ῥϊενον Έηγασςς (οπασταπί Τ]οδρα Ῥαγίος: ἵπ Ἠῖς οἱ Μασποδίαπι, α 
Μαρποῦνις Ῥο]αςοῖν οοσαραίατη, ἵπ οα Ῥμοτα, Αάπιο τορῖη.---Τ67. Φόβον "Άρπος 
Φορεούσας Ίπρατα ΙΠΙεΓοΠ{ΘΑ, Ἡ. 6. ἴΘττοΥθπ], αἱ Γαρίαπί Ποδίθς.-- 774. Ίέντες αοοῖρο 
αὐκο]αίο ροδίθιτη, ᾿ασιίαπιάο, οπηϊ(νεηάο θ6ὐ Ίππρε πέρποντο δίσκοι, αἰγανέαις, πύξοις. 

27Ο. Ίπποι μὲν μέγ ἄρισται.] 

᾿Ἐξόχως καὶ µεγάλως ἄρισται, ὡς Θεσ- 

Καὶ ὁ χρησμὸς φησί “Ίππον 

Θεσσαλικὸν, Λακεδαιμονίαν τε γυναῖκα, 

Λέγε. 

. / 
σαλικαι. 

"Ανδρας ϐ᾽ οἳ πίνουσ᾽ ἱερὰν πηγὴν ᾿Αρε- 
θούσης. Φηρητιάδαο.] Τοῦ Φέρητος, παι- 

δὸς ᾽Αδμήτου. 3271. Εὔμηλος] Παῖς 

Ἔλαυνεν.] Ἠλαυνε. Ποδώ-- 
Ὄρνιθας ὥς.] Κα- 

᾽Αεμήτου. 

κεας.] Ταχύποδας. 

θάπερ Όὄρνιθας. 272. Ὄτριχας.] “Ὁ- 
μότριχας. Οἰέτεας.] ᾿Ισοετεῖς. ὁμήλι- 

κας. Σταφύλῃ ἐπὶ νῶτο ἐΐσας.] Οὕτως 

ἴσας καὶ ἀναλόγους τοῖς νώτοις ὥσπερ 

στάθµη. σταφύλη γὰρ, ὁ τεκτονικὸς 
ον ΄ ε ολ ΔΝ / ο 

διαβήτης. οἱ δὲ τὴν στάθµην λέγοιυσιν. 

ἔστι δὲ η στάθµη, σχοινίον λεπτὸν Χρι- 
όµενον µίλτῳ ἢ µέλανι, ᾧ σημµειούµενοι, 
ἀπορθῶσι τὰ ξύλα. 273. Πιέια.] 
Πόλις Θεσσαλίας. Θρέψ’ ἀργυρότοξος 

᾿Απόλλων.] Τὰς ᾿Λδμήτου ἵππους. ᾿Επεὶ 
” ὁ θεὺ ἐξ ἐκείνου, ἀφ᾽ οὗ ἐθή 
όμιος ὁ θεὸς ἐξ ἐκείνου, ἀφ᾽ οὗ ἐβήτενσε 
τῷ ᾽Αδμήτω. τοι, ὡς Καλλίμαχος" 

ἸἨϊθέου ὑπ᾽ ἔρωτι κεκαυµένος ᾿Αδκήτοιο. 

ὪἨ., ὡς Εὐριπίδης ἐν ᾽Αλκήστιδι, ἐξ ᾱ- 

νάγκης τοῦ Διός διὰ τὸ πεφονευκέναι 

αὐτὸν τοὺς κύκλωπας. 274. ᾿Δμϕω.] 
᾽Αμϕοτέρους. Φόβον Αρηος φορεούσας.] 

᾿Επισταμένας, ὁτὲ μὲν φεύγειν, ὁτὲ δὲ 

75. ᾿Ανδρῶν αὖ.] 
ϱ76. Ὄφρα.] ᾿Αντὶ 

Ἐμήνιεν.] ᾿Ωργίζετο. 

διώκειν πολέμιον. 

᾿Ανδρῶν δὲ δή. 
τοῦ, μέχρις οὔ. 
Πολὺ φέρτατος.] Ἱκαταπολὺ κρείσσων. 

Ἠεν.] Ἠ», ὑπῆρχε. 
Ἔφερῳ. 

σοπλόοις. 

277. Φορέεσκον.] 
975. Πωτοπόρασι.] Θαλασ- 

270. ᾿Απομηνίσας.] ἘἜπι- 

µόνως ὀργισθεί.. 3589. Παρὰ ῥηγμῶι.] 
Παρὰ τῷ αἰγιαλῷ. 9681. Δίσκοισι.] 

/ Ε] Ν Ν / ΑΔ σσε « 
Δίσκος ἐστι βαρὶς λίθος, ὃν ἐβῥιπτουν οἱ 

γυμναζόµενο. Τὸν γὰρ σιδηροῦν, σόλον 
προσαγορεύουσι. Τέρπωτο.] ᾿Ἐτέρποντο, 
΄ ΄ / υ . ”/ ἔπαιζο. Αἰγανέῃσῳ.] ᾽Ακοντίοις. τοι 
παρὰ τὸ ἄγαν ἰέναι. ἢ παρὰ τὸ εὐθετεῖν 

Ἱέντες.] Αϕί- 

Παρ ἅρμασι 

ο ὸ οκ σίν 
αὐυτας εἰς αιγων άγραν. 

εντες, πέµπωτες. 32592. 
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λωτὸν ἐρεπτόµενοι, ἑλεόθρεπτόν τε σέλινον, 

ἔστασαν' ἅρματα ὃ) εὖ πεπυκασµένα κεῖτο ἀνάκτων 

εν κλισίης. οἱ ὃ ὠρχον ἀρηίφιλον ποθέοντες (α8ς) 

φοίτων ὖθα καὶ ἔνθα κατα στρατον, οὖδε μάχοντο. 

Οἱ ὃ ἆ ἂρ ἴσαν, ὡσεί τε πυρὶ χθὼν πασα νέμοιτο᾽ 7δο 

γαια 9) ὑπεστενάχιζε, ΔΙ ὡς τερπικεραύνῳ 

χωοµένῳ, ὅτε τ᾽ ἀμφὶ Τυφωεῖ γαιαν ἱμάσση 

εν Ἀρίμοις, ει φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνώς᾽ (209) 
ῶς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ ὶ µεγα στεναχίζετο γαΐϊα 
ἐρχομένων' μάλα δὃ) ὦκα διέπρησσον πεδιοιο. 78ς 
.Έρωσυ δ᾽ ὤγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠκέα Ἱ ρις 

παρ Διὸς αἰγιόχριο συν ὠγγελίῃ ὤλεγεινη. 

οἳ ὃ ὠγορως ὠγόρευον ἐπὶ Ἡριάμοιο θύρησι (2ος) 

777. κεῖτο [ανάκτων. 7δτ. ΔΙ Εως Βεηῖ]. νη]ς. ὑπεστοάχιζε. εἰ 781. 
στωαχίζετο. 786 εἴ 70ο. ὠκέα Εὗρις. 

---)Τ6. ἂε Πετυῖς ραυ]ατῖθς ααῖ, Ραΐεῖ, Ἰοίο οἳ αρίο ρα]αδίσῖς ἐλεέθρεστος ΟΙΤΗ 8 τὸ ἕλος 
ἀποῦαπα οἷςς αἀκριγαΏοπ τη απηϊδίαςςο ν]άδίιγ. 

τή: ἄεματα εὖ πεπυκασµένα, οππτας {ευ πο Ῥα]νενε οὗ Ραπιο ἀε[οππιοηέαχ. Βίο Ε. 
194. δίφροι----ἀμϕὶ δὲ πέπλοι πέππανται. Βϊαμαπὲ απζεπα Ο1ΣΓΙ5, Ῥοδίϱί θγαΠίς κεῖσον 5ΙΡΕΥ 
Ἰαδὶ, ογερίάἶπε, αξ αΠπάε οοηδίαζ.----778. ἆρχὸν ποθέοντες, ἀμπα νο]εραπι αἲ Ράρηαπα 
οὐ ιο, 

7δο---7855. Αολίνοσαπα ασταϊπῖς ἴπ αοῖθτα οὐιιο Ἰποθεσας. (οπεραγαίίο οτι ἐφτὶ 
»ἶνο αἲ πποῖα» οε]οτϊίαίεπη »ἶνε αἲ απππογΙπα φρ]επάοτοτη 5Ρεοίατο ἀθρεῖ. Ῥταίετο ρεῖας. 
οπή ίσα ααζθπα {παροτεπα ες ἵπορσειι οορίαγαπη Ῥεπο ἀθο]αταί. 

783. γαῖαν ἱμάσση, πλήσση. Εα]παῖπα Ῥετοιίῖαξ. ταὲ ἨΗεκίοα. Τ1εορ. 856. ἐπεί µιν δά- 
µάσε πληγησιν ἱμάσσα:. ἀμφὶ Τυφώς; φπεπα ο αρίίος Εα]ποπῖρας Ἰαοδ Ῥγοδίργπεαί : 
αμίά 8358. αάά. Αροϊιοά. 1. 6, 1.---7852. εἰ ᾿Αρίμοις. π πιοπέίρις Ατίπηϊς, Ιπορπά[ο 5α8- 
ἵογγάπθο αΠηπαπάο γοχαῖῖ. Οτο Ιπίοτ ορίετα ρτοῦαῦίας οδε, αἆ ΟΠσἵασπα ΠΠ θαπέ 
το[ογοά1. 

756---δοδ. Όαπι παπασιπη οδοί Ττο]απϊς, Αομίνος οπφίτῖς πιοξῖς αἆ Ῥασπαπι οχ]- 
ἴκκο, το]απος αἳ 1ρδος ἵπ αοϊεπι οὐιοῖς Ἡσοίογ. σε ροεία, παπΒατί Γαοῖξ τεπα ρεΓ 
Ἰπάσπα, φας Ῥοβία ροτεοπαπα Ππόάιεταςς ποσα απίοπι Γγὶν πάπο ἃ «7ουε (α]ῑας ὅτι- 
ποπῖς παη]κίτα ϱ5ς) φάἱρρο οαἵ οπγα. θ55εί, πο Ττοίαπί αὐ Αοπίνις ποσα οΡΡΓΊΠΙΕΓΕΙΠ- 
ές, τα Ἱετυτη α ἆονο Π]α πηθῶσας Θ. 407. 8ᾳ- 

758. οἱ δ' ἀγορὰς ἀγόρευο. (ιιοὰ αΏδὶ, 6 Δ. 1. αππρ]οῖίου ἠγορόωντο. (Οοπβικοταί 

οἶσιν.] Παρὰ τοῖς ἰδίοις ἅρμασι. 32853. ᾿Αμϕὶ Τυφωέῖ.] Περὶ τῷ Τυφῶνι. Τν- 
Λωτόν.] Εἶδος βοτάνης. ᾿Ἐρεπτόμενο,] φὼν δὲ εἷς τῶν γιγάντων, Γῆς ὢν καὶ 
Ἐσθίωτες. ᾿ἘΕλεύθρεπτον.] Ἐν ἔλει τε- Ταρτάρου, πολέμιος τοῖς θεοῖς, ὥς φησιν 

θραμμµένον, ὃ ἐστι φυόµενο. 32584. Πε- Ἡσίοδς. Ἱμάσσῃ.] Μαστίζῃ. ὅ ἐστι, 
πυκασµένα.] Ἐσκεπασμένα. ᾿Ανάκτων.] µκεραυνοῖς πλήττη. 309. ᾿Δρίμοις.] Τὰ 
Νῦν, δεσποτῶ». 985. ᾿Αρηϊφιλον.] Πο- ριμα, οἱ μὲν ὄρος τῆς Κιλικίας φασὶν, 

λεμικό. Ἠοθέωτες] ἠ᾿µΕπιζητοῦντες. οἳ δὲ, Λυδίας. Ἔμμεναι.] Εἶναι, ὑπάρ- 
3860. Φοίτων.] Περιήρχωτο. 287. Οἱ χει. Εὐνάς.] Κοίΐτας. ἐξ οὗ, διατριβάς. 

ὃ’ ἄρ.] Οἵδε δ) Ἕλληνες. Ἴσαν.] Απ- 3992. Πεδίαο.] Διὰ τοῦ πεδωυ. 303. 
, ε ”. ν Ν - , Ψ. - ν - σ να 
Ίεσαν. ὋὩς εἴτε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέ- ἸΠοδήνεμος.] Τοῖς ποσὶ ταχεῖα. ᾿Ὠκέα.] 
ματο.] Ὡς ἂν εἰ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν Ταχεῖα. 904. Πὰρ Διός] Παρὰ τοῦ 
νέµοιτο καὶ κατεσθίοι τὸ πΌρ. χθὼν γὰρ, Διός. ᾿Αγγελίη.] Ἐπὶ ἀγγελίᾳ. ᾿Αλε- 
ἡ ΥΠ. Νέμοιτο.] Περιεβόσκετο. 325δ. κγενῃ.] ᾽Αλγεωῃ, χαλεπῃ, καὶ φρωτίδος 
Ὑπεστενάχιζε.] Ὑπέστενε, χει. 3850. ἀξίᾳ. 39905. ᾿Αγοράς.] Νῦν ἀντὶ τοῦ, 
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πάντες όμηγερεες, ἡμὲν νέοι, δε Ύερουτεν" 

ἀγχου δι ἱσταμένη προσεφη πόδως ὠκέα Ἶρις, 70ο 

εἰσατο δὲ Φθογγν υ Πριόμοιο Πολίτη, 

ὃς Τρώων σκοπος τζε, ποθωκείησι πεποίως, 

τύµβω ἔ- ἔπ᾽ ἀκροτάτῳ Αἰσυήταο Ὑέροτος, (99ο) 

θέγµενος ὁ ὁππότε ναυφιν ἀφορμηθειεν ᾿ Αχαιοι) 

τῷ μυ ἐεισαμενη µετεφη πόδας ὠκέα ρω 7ος 

Ὢ γέρο, αἰεί τοι μύθοι φίλοι ὤκριτοι ειση, 

ὥς ποτ' επ᾽ εἱρηνης" πόλεμος δ' ἀλίαστος ὄρωρεν. 

ἦ μεν ὃη µάλα πολλα µάχας εἰσήλυθον ὠνθρων, (9ος) 

ἀλλ᾽ οὔπω τοιόνδε τοσόνδε τε λαον οπωπα᾿ 

λίην γαρ φύλλοισιν έοικότες ἠ Ψαμάθοισω, δοο 

Ερχονται πεδιοιο, μα χησόμενοι περὶ ἄστυ. 
ἝἜκτορ, σοὶ δὲ μάλιστ' ἐπιτέλλομαι' ὧδε δὲ ῥεζαν" 

πολλοὶ γαρ κατὰ ὥστυ μέγα Πριάμου Επίκουροι, ( 819) 

ὤλλη ὃ ἄλλων γλὠσσα πολυσπερέων ὠνθρώπων' 

701. Γείσατο. 794. ἀφορμηθεῖεν. 9556 ἀεθιί ἐφορμηθεῖεν. 
705. µιν Γεισαμένη 6ἰ ὠκέα Εἴρις. 8οο. φύλλοισι Γεοικότες. 

8ΟΙ1. περὶ [άστυ. δο2. γι]ς. ἐπιτέλλομαι ὧδέ γε ῥέξαι. 
803. κατὰ Γάστυ. 

πηπ]Ωέάο, απίο «άεν Ῥνίαπαϊ, πηϊταία οιίά αοσἰἀᾖβθαί, ο αοθθρέαπα εδοοῖ, Ἠοδίοια 
αὰ πανος ργουιγη]ςδε οἱ ἴπ οακαῖς αγ αθαπα 6556. απο απίοη ας πι έίας 8αροι- 
νεπῖί 4ς Ἰοδίᾳ αἀνεπίαπία.----793. ἑπα]ς Ἠδγεία, ἵπ οο]ῇ5 πποσθπα οὐ ποξα5, Ῥνοβρθοίτιαι 
ἀαμαί ρου ρ]απῖάίσνα Ἰπέετ Βπποία οἱ Βομππαπάσπα οἱ ρου Πζογα]επα ρ]ασαπη. 

196---δο6. Χοπι ἔεπαρις έ5δε οοπ{αὐι]απά!, ἀκρίτως, ὑπίοπιρεκίίυς, Ῥαρηαπα οηίπα ϱγ- 
νεα Πηδίαγες ΠΙΗΡΠΙΠΗ εχογοΙσαπα αἀνοπίατας θάπΟοθΠάΟ5 6556 5οοἱος ο ΤΓο0]αΠΟΝ. 

708. µάχας εἰσήλυθον, Ῥτορ]]ν Ιπεγεαϊς νογαπα {α]ος (απίαδηιια οορ]ᾶς πλ(απη γἱάῖ, 
κος Πποβάνπέ Ρος οπαριη,---δος. απ] ῆας αιήδᾳο ργαοςέ οορίῖ5, μὴ Ῥαρης» εἴρπιτη 
Ῥτοροπίίο. Αἲ ἴ ορρίἀαπ]5, οἴνίδιις ἐ15, οὐ ιοῦῖς ΦΙΠΩΠ5 ἆῑῑκ θείο. 

λόγους ἄκρους. ᾿Αγόρευω.] Ἐν ἐκκλη- µαιωθεσα. 393. Ακριτω.] ᾿Αδιάκρι- 

σίαις ἐδημηγόρουν, καὶ ἔλεγο. ᾿Επί.] τα. πολλοί. 3οἡ. Ὡς ποτ ἐπ εἰρή- 
Νῦν ἀντὶ τοῦ, παρἀ. 3996. Ὅμηγυ- νης.] Ὡς ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης. ᾿Δ- 

ρέες.] ᾿Επὶ τὸ αὐτὸ συνηγµένοι. 3907. λίαστος.] ᾿Ανέκκλιτος, πολύς. Ὄρωρε.] 

᾿Αγχοῦ.] Εγγύς. “Ἱσταμένη.] Στᾶσα. Διήγεραι. 395. Ἡ μὲν δή.] Ὄντως 

208. Εϊσατο.] Ὡμοιώθη. «Φθογγήν.] μὲν δή. 396. Ὅπωπα.] Ἑώρακα. 
Φωνήν. 39090. Σκοπός] Ἱατάσκοπο. 3Ο7. Λίην.] Λίαν, πάνυ. Ψαμάθοισι.] 

΄Ίζεν.] ᾿Ἐκάθητο. Ποδωκείῃσι.] ΤΠ τῶν ὙΨάμμοι. ῥοικότες] Ὡμοιωμένοι τῷ 

ποδῶν ταχυτῆτι. Πεποιθώς.] Πεπιστευ- πλήθε. 3908. Πεδίοο.] Διὰ τοῦ πε- 
κὠς, τεθαῤῥηκώς. 399. Τύμβῳ ἐπ᾽ ᾱ- δίου. Περ ἄστυ.] Περ τὴν πόλιῳ. 

κροτάτφ.] ᾿ΕἘπὶ τῷ ἄκρῳ τάφῳ. Λἰ- 8ου. Ἐπιπέλλομαι.] Ἐπιτέλλω, προσ-- 
συήταο.] Αἰσυήτου. 391. Δέγμενο.] τάσσω. Ῥέξαι.] Πρᾶξαι. 31ο. Ἔ- 
᾿Εκδεχόμενος, ἐπιτηρῶν. Ναΐῦφι.] ᾿Απὸ πίκουρο.] Οἱ τῶν πολεμουμένων βοηθοί. 
τῶν νεῶν. ᾿Ἐφορμηθεῖεν.] ᾿Ἐφορμήσειαν. Σύμμαχοι δὲ οἳ τῶν πολεμούντων. 311. 
392. Τῷ.] ᾿Ἐκεύῳω. ᾿Ἐεισαμόη.] Ὁ- Γλῶσσα.] Διάλεκτος, φωνή. Πολυσπε- 
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τοῖσι έκαστος ὠνὴρ σηµανέτω, οἷσί περ ἄρχει, 

τῶν ὃ ἐξηγείσθω, κοσµησάµενος πολητα». 

ὋὪς ἔφαθ᾽' ἝἜκτωρ ὃ οὖτι θεας ἔ επος Ἰγνοίήσεν, 

αἶψα δὲ λυσ᾽ ὠγορην' επὶ τεύχεα ὃ ἐσσεύοντο. 

πᾶσαι ὃ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ ὃ ἔσσυτο λασς, 

πεζοί , ὑππηές τε πολὺς ὃ᾽ ὀρυμαγος ὁ ὀρώρει. 

Ἔστι ὃξ τις προπάροίθε πόλεος αἰπεῖα κολώνη, 

εν πεδίῳ ἀπανευθε, περιδροµος ἔνθω καὶ ἔνθα" 

τὴν ἦτοι ἄνδρες Βατιείαν κικλήσκουσυω, 

ἀθάνατοι δὲ τε σημα πολυσκαρθµοιο Μυριης' 

ἔνθα τότε Ίρωες τε διεκριθεν ἠδ᾽ ἐπίκουροι. 

Τρωσὶ με ἠγεμόνευε μέγας κορυβαίολος Έκτωρ 

Πριαμίδης' ἅμα τῶ ο. πολὺ πλεῖστοι καὶ ὥριστοι 

λαοὶ θωρήσσοντο, μεμαότες εγχείησι. 

δος 

(415) 
896. Ειιῖσ5ε νϊάθίιιγ ἄρχει' τῶν δ' ἐξηγεῖσθαι, κ 

811. νι]ς. πόλεως. 

δο7---δτς. Ἐίίαπι Τγο]απὶ ἵπ αοἶοπι εχοιιπῖ: οἱ αἆ οο]θπα Βαξΐσαπι οοηδίςίιπε Οἵ- 
ἀἴπεσηπθς εχρ]εαης. Οσο απίθπι εγας Ποπ α παίιτα, 5εᾷ ππαπιι Ποπηπιπα Γαοΐις, 
ἐπί ρτορτίο ἀῑσορπάις, ἴοιτα ασσεσία πί πηος Ῥηΐσοις Γογεῦας: ἆθ απο ϱ8Π8Γ6 ἴπι- 
πην]ογπα παρθς ποπ]ία ἀἱδριίαία σας. Εετεραίας απίθιη, απια απϊηια, απαπα Ῥοεία 
Δὰ ἆθος τοῖοττο νἰάείας, 65ςο ἨΙγτίπα πποπππθηἔατη 5ερη]ογα]θ.---δοο0. πᾶσαι πύλαι, 
Ῥοσία αχὴῖς, Ύπατη Ἰαΐο ραίΐορας, αρετία εκι.--- {ψτίπα, Αππασοη, Ὀε]αιτῖς, αρ]Πίαίο Ἱπι- 
αἱρηῖ, πολύσκαρθμος, ΡΤΟ ταχύ». 

δτ6---δ18.. Ττοἱαποτιπι αστηϊπϊ ΠΙΠΙΘΓΟΡΟ Ῥγοβαῖς Εεοίογ. κορυθαίολος Ῥτο ασ, 
Ῥτεεοῖατο αἆ [εγίοπάνπα 5θΠδΙτη εἰ Ῥ]απίασπιας οδί ο, ἆππι Ῥασηαί, ἀῑοιιστῖε, Ἱστιῖςς 
πποζα εἳ αβἰταίοπθ οοτροτῖς οαρίῖκᾳιθ φπαδδαί σαΐθαπ πα οπ]κία. 

8ος. τοῖσι Εέκαστος. 
8ο7. Εέπος. 898. γι]. αἶψα ὃ' ἔλυσ'. 

ῥέων.] ᾿Ἐπὶ πολλὰ µέρη τῆς γῆς διε- 
σπαρµένων. πολυγενῶν, ἢ πολνεθνῶν. 
312. Σηµαινέτω.] Προστασσέτω, κε- 

λευέτω. Οἴσίπερ ἄρχει.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὧν 
ἄρχει. 313. Τῶν.] Τούτων. Ἐξηγεί- 
σθω.] ᾿Αφηγείσθω. Κοσμησάμενος.] 
Διατάξας. Πολιήτας.] Πολίτας. 814. 

᾿Ἠγνοίησεν.] ᾿Αγνοηθηναι ἐ ἐποίησεν. 315. 
Αἶψα.] Ταχέως. Ἐπὶ τεύχεα. Ἴ Ἐ τὰ 
ὅπλα. ᾿Εσσεύοντο.] Ὥρμων. 3416. Πᾶ- 
σαι.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὅλαι. Μία γὰρ ἦν ἵπ- 
πήλατος. ᾿Ωΐγνυντο.] ᾿Ανεώγνυντο. Ἐκ 
δ ἔσσυτο.] Ἐξήει δε. 417. Ὄρυμα- 

γδός.] Θόρυβος. Ὠρώρει.] Διεγήγερτο. 
4189. Προπάροιθε».] Ἔμπροσθε. ἍΚΑἰ- 
τεῖα.] ψηλή. Κολώνη.] Τόπος εἰς ἕ- 
ος ἀνήκων, οὕτω καλούμενος. ἔστι γὰρ 
γεώλοφος ἐξοχή. 3190. ᾿Απάνευθεν.] 
Ἔξω τῆς πόλεως. Περίδροµος.] Περιφε- 

ῥής. στρογγύλος. πανταχόθεν περιτρέχε- 

σθαι δυνάµενος, ἔνθα καὶ ἔνθα, εἰς πλά- 

τος καὶ εἰς µκος. 3390. Βατίεια.] Πό- 
Ἆις Τρωϊκή. παρὰ τῶν περὶ αὐτὴν βάτων. 
Κικλήσκονσε.] ᾿Αντὶ καλοῖσι. 

421. Σημα.] Νῦν τάφον. ἄλλοτε δὲ 
σημεῖο. Πολυσκάρθμοιο.] Πολυκινήτου, 
ταχείας. διὰ τὸ πολλὰ αὐτὴν ἐνεργεῖν ἐν 

τῷ πολέμῳ. σκαρθμὸς γὰρ, Ἡ τῶν ποδῶν 
κίνησι. Μύρινα] Ὄνομα κύριο ᾿Άμα- 

ζόνος. 3309. Τρῶες.] Νῦν πάντες οἱ ἐν 
τῇ χώρᾳ Ἔρῶες. Διέκριθεν.] Διεχωρίσθη- 
σαν, διετάχθησαν. ᾿Ηδ ἐπίκουραι.] ἱκαὶ 

οἳ σύμμαχοι. 323- Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε.] 

᾿Αντὶ τοῦ, τῶν Τρώων Ἠγεῖτο. Ἰορυθαίο- 
λας.] Ὁ αἰόλλων τὴν περικεφαλαία», ὅ 

ἐστι, κινῶν, διὰ τὰς ἐν πολέμῳ συνεχεῖς 

καὶ σφοδρὰς ἐνεργείας. ἨΗ, ὁ αἱόλον καὶ 

ποικίλην ἔχων τὴν περικεφαλαία». Ἡ, 
38325. Με- 

Ἐγχείησι.] 

τοῦ. 

ε ο 1β α) ” / 

ὁ εὐκίνητος ἐν τοις πολέμοις. 

µαύτες.] Προθυμούμενοι. 
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Δαρδανίων αὖτ' Ίρχεν εὖς πάϊς ᾽Αγχίσαο, 
Αὐείως, τον ὑπ᾿ Αγχίση τέκε ὃἳ ᾿Αϕροδίτη, 82ο 

Ἴδης ε εν νημοίσι, θεα βροτῷ εὐνηθεῖσα" 

οὐκ οἷος, ἅμα τῷ γε δύω Ἀντήνορος υἷς, 

᾿Αρχέλοχός τ’, ᾽Ακάμας τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. (439) 

Ο) δὲ Ζέλειων ἔνωιον ὑπαὶ πόδει γείατον Ἴδης, 

ἀφνειοὶ, πίνωτες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο, θο5 

Τ ρῶες, τῶν αὖτ' Ηρχε Λυκώονος ὠγλαος υἱες., 

Πώνδαρος, ᾧ ὠ καὶ τόζον Απόλλων αὖτος ἔδωκεν. 

Οἱ ο) ἄρ ̓ Αδρήστειάν τ’ εἶχον καὶ δῆμον Απαισῶ, (435) 
καὶ Ππύειαν ἔχον, καὶ Τηρείης ὄρος αἰπὺ, 

τῶν ἠρχ) ᾿Αδρηστός τε καὶ Άμφιος λινοθώρηξ, 83ο 

ύιε δύω Μέροπος Περκωσίου, | ὃς πεβὶ πάντων 

ἦδεε μαντεσύνας, οὖδε οὓς παϊδοις ἔ: έώσκε 

στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα" τὼ δὲ οἱ οὗ τι (2.9) 

823. νιι]ς. ᾽Αρχίλοχος----Γειδότε. 828. ἄρ' να]ρο αῦεςί. 
832. Εήδεε----οὐδὲ Εούς. 833. τὼ δέ [οι. 

810---δ23. Γλαγαιῖῖα απιύοπι «ἄὐπσας ουπη «4γο]ιεἰοσ]ο οἳ σαπιαπίο, Απίοποτῖς ΗΝ, 
Ῥγωθκί. Ῥτουθά]έ Ἰάπο ροδία α Ίοσα α δερίοπ{γίοπο ΠΙ εἶζα, οὗ καῦ Ῥνῖαπαϊ ἀῑίοπο Ίνα- 
ῬΙέος Ῥορι]ος οπανγαί Ὁδηιιο αἆ ν5. 820. αῖ ΟΠΊΠ65 ἀῑοθῖ εαπί Ττο]απϊ, Ἔαπα νς. 81ο. 
βιοσθάιιηέ φοοἳ οκ ΧΙ. {6γο Ρορι]ῖδ, ο απῖρας απαύπο, Ῥο]αςρῖ, Έ]ιταςθς, 6Ἰσοπος οί 
Ῥαοπθς, ἵπ Τ]Ἡτασῖα ΠίοταΙ Ἑπτορα Ἱανιαταπί, τοΠαιιὶ Ἱπίτα ροπΙηδ]απῃ, Αδία, 
ο/ιδηιιο απίογίοτο ρατία, (10 ΒΙπορο οὐ 1550 ποιά σα. 

8σ---δ527. Ἐ) Ζεἶεα ατΏθ οορία» ἀακῖι Παπάαγις, ατίο καρἰ(ίαπιά1 οἸαγας. 
828---δ34. Οορίας εὖ [οσον αἲ ΙΠγοροπἰάεηι κ ἀπκοτο «{άγανίι οἱ Απιρηίς, 

Μοτορίς ΒΠΠ.----λινοθώςηξ, πἀθοηιο Ἰεν]ιζου ατπηαίις, πθο Ἰαδία οἱ «ρου Πηδίτιοίτις---- 
περὶ πάντων, ὑπὲρ πώντας 1διι ΗΟΠΙΕΤΙΟΟ.----832. ἔασκε. ἂθ οοπαξα: πο νο]εραί ρευπηῖί- 

Τοῖς δόρασι. 396. Δαρδανίω.] Τῶν Λυκίας. 333. Τρῶες.] Οἱ ἀπὸ Λυκίας, 
τὴν Δαρδάνου πόλιω Ἱροίαν οἰκούντων. τῆς ἐν Τροία. οὗτοι Τρῶες ἐκαλοῦντο. 

Ἐθς.] Πλατὺς, µέγας. ἀφ' οὗ, ἰσχυρό. 334- Τόξο] Τὴν τοξικὴν ἐμπειρίαν. 

᾽Αγχίσαο.] ᾿Αγχίσου. 307. Δῖα.] Τὸ γὰρ τόξον αὐτὸς κατεσκεύασε. Τόξων 

Θαυμαστὴ, θεία. 3429. Ἴδης.] Ὄρος εὖ εἰδώς.] ᾿Αντὶ τοῦ, τὴν τοξικὴν ἀκρι- 

Προία. στι δὲ καὶ ἑτέα Ίδη τῇς βῶς ἐπιστάμενς. 335. ᾿Αδρήστεια».] 
Κρήτης. ἍἸκνημοῖσι.] Ταϊῖς προβάσεσι ᾿Αδράστειαν. ᾿Απαισοῦ.] Ὄνομα βασι- 

πῶν ὀρῶν. 330. ᾿Αντήνορος υῖε.] ΑΡ: λέως, ἀφ᾽ οὗ ἡ πόλις ὠνομάσθη ᾿Απαι- 

χέλοχος καὶ ᾿Ακάµας. 339. Μάχης εὖ σὀ. 3936. Τηρείης ὄρος αἰπύ.] Τήρεια, 

εἰδύτε πάσης.] Πάσης μάχης ἐπιστήμο- Όρος Ἱροίας. 337. Λιοθώρηξ.] Λινοῦν 
νες. Ἱδροτοί.] Ανθρωποι. 331. Ζέλεια.] θώρακα ἔχων. 338. Περκωσίου.] Τοῦ 
Πόλις ἐν µεθορίοις τῆς Τροίας, οσα ἀπὸ Περικώτης, πόλεως Ἠροίας. Οἱ δέ 

ὑπὸ τῇ Ἴδῃ, πατρὶς Πανδάμυ. Ὕ- φησιν, Ἑλλησπώτο. Περὶ πάντων.] 

παὶ πόδα νείατον ἜἼδης.] «Υπὸ τὰ ἐ- Ὑπὲρ πάντας. 390. "Ηιδεε.] Ἠ[δει. 

σχατα µέρη τῆς Ἴδης. πόδα γὰρ τὸ ἠπίστατο. Μαντοσύνας.] Μαντείας. 

κατώτατον µέρος, μεταφορικῶς. πουτ- Οὐδε οὕς.] Οὐδὲ τοὺς ἰδίους. Οὔτι.] Οὐ- 

έστω, Ὁ καλοῦμεν ἡμεῖς ὑπόρεαν. ἛἘ- δέν. Ἐϊασκεν.] Ενα, συνεχώρε. 349. 
ναιον.] Ὥικου. 332. Μέλαν.] Βαθύ. Στείχειν.] Πορεύεσθαι. Φθισήνορα.] 'Ῥὸν 

Αἰσήπαο.] Ποταμὸς τῆς ὑπὸ τῇ Ἴδῃ φθείροντα τοὺς ἄνδρας. Τὰ δέ οἱ.] Οὔ- 
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πειθεσθην' Γκηρες γαρ ὤγον µελανος θωνώτοιο. 

Οἱ ο αρα Περκωτην καὶ Πράκτιον ὠμφενέμοντο, ὃας 

καὶ Σηστον καὶ "Αβυδον ἔ ἔχον καὶ ὃ ταν ᾿Αρίσββην, 

τῶν αὖθ᾽ ρτακίδης ἡ Ίρχ. Ἔβσιος, ἔρχαμος ὤνδρων, 

Ἔβσιος Ὑρτακίδης, ὃ ὃν ᾿Αρίσβηθεν φέρον ἵπποι (415) 

αἴθωνες, μεγάλοι, ποταμοὺ ἀπὸ Σελλήεντος. 

Ἱππόθοος ὃ ὄγε φύλα Πελασγών εγχεσιµώρων, δ4ο 

τῶν, οἳ Λάρισσων ἐριθώλακα ναιετάασκον' 

τῶν ἠρχ. Ἱππόθοός τε, Πύλαιος τ., ὅζος "Αρηος, 

υιε δύω Λήθοιο Πελασγοὺ Τευταρίδαο. (35ο) 

Αὐταρ Θρήΐκας ήΥ᾽ Ἀκαμας, καὶ ΤΠειροος ἤρωσ, 

ὕσσους Ἓλλησποντος ὠγάβῥου ε ἐντὸς ἐ ἐέργει. δᾳ5 

Εὔφημος δ᾽ ὠρχὸς Κικόνων ήν αἰχμητάων, 

υἱὸς Τ ροιζηνοιο Διοτρεφεος Κεάδαο. 

Αὐταρ Πυραίχµής ἄγε ΠΠαίονας ὠγκυλοτόξους, (455) 

τηλόθεν εξ Ἀμυδωνος, ἀπ᾿ Αζιου εὐρὺ ῥέοντοόν 

᾽Αζιοῦ, οὗ οὗ κόλλιστον ὕδωρ ἐπικίδιατωι αἱη. Όσο 

845. ἐξέργει. 
ἴογθ,---δ14. Κῆρες θανώτοιο φέρον αὐτοὺς, μὲ 81Ρ. 302. 393. ΠΠΟΤΘ Ἰοηιιοπά1 απῖφιιο 4ο 
πποτίς ατα], ἵπ απατά 11 ππεραπξ. 

8ᾳς---δ49. Ἐκ (εγγῖ αἲ ΠΗεἰἰεεροπέτοπι πια πἀάνικεταῦ οορίας «κίτ. 
Β4ο---δ43. Πεἰαδζο Γιαγὶκδώο» ἀπκεγιπέ Πἱρροίλιοις εἰ Ῥψίαις, Ἰμοινὶ ΕΠ, Τοιι- 

τωπιὶ Ἱθροίον.  Ἐ Ῥ]ητίθας Ἰατίσκα ποπηῖπα ποζαξῖς αίρει νἰάεέας Ἠτρο Πήσκο Τῆνγα- 
οἵρ α Ῥνοβασίς ο Έ]μοσνα]ία Ῥο]ακοῖς οοπΦῖία: ἴξα οοηνεπ]απέ φεηιεηίῖα οκ Πάσα ]ουῖς 
ρειῖτα. 

μμ. δᾷς. Τηγασεε αἲ ΙΠΠεἰεεροπέιι ἀπιοῖς ἅσαπιας οἱ Ρίγος, 846. 7. 6ἴσοπες Ει- 
επι, 418. 9. 45ο. Ῥαώυσπες Βήγάσ]ηπες Ἰπάο αἲ «πιγάοπο αὰ «αζτωι Β. ἵπ Τμτασῖα. 
Ἠι Ενο]αποσιπα ου 6 Επχορα Επενις. 

τοι δὲ αὐτῷ. 341. Πειθέσθην.] ᾿Επεί- Θετταλία. ᾿ἘΕριβώλακα.] Εὔγειον, λι- 
θωτο. Κῆρες ἦγον.] ᾿Ανάγκη γὰρ ἔφερο παράν. 35ο. Τευταμίδαο.] Τευτάµου 
αὐτοὺς αἳ θανατηφόρο µαῖρι. 342. παιδί. Λήθοι.] Λήθο. 351. Πεί- 
Ἡράκτιο.] Πόλις Ἑλλησπόντου. 343. µῥοῦς.] Πείρυς. 352. Ὅσσους.] Οπό- 
Σηστὸὺς καὶ "Αβυδος.] Πόλεις περὶ τὸν σου. Θρήϊκας.] Θρᾷκας. ᾽ΑἈγάῤῥος.] 

Ἑλλήσποντον, καθ᾽ ἃς Ἑέρξης ἐπιστρα- Σφοδρῶς ῥέων. "Εντός.] Ἔσωθεν αὐτοῦ. 

τεύων τῇ Ἑλλάδι, συνέδησε ναὺς, καὶ ἘΕέργει.] Περικλείε, συνέχει. 353. 
ἐπλήρωσεν αὐτὰς γῆς, ὡς ποίῆσαι αὐτὸν Αἰχμητάων.] Πολεμικῶν. 354. Ἴροι- 
τὸ στράτευμα ὅλον πεζὸν παρελθεῖν τὸν Κήναιο.] Ἱροιζήνου. Κεάδαο.] ΚἹεάδου 
στενὸν ἐκεῖνον τῆς θαλάσσης πόρο. Ἑλ- παιδί. 355. Παίωες.] Οὗτοι ὁμοροῦσι 
λήσποντος δὲ λέγεται ὃ διείργων τὴν Θρᾳξί. Τούτων δὲ ἄποικοι Κίκονες ἔθνος 
Θράκη» καὶ τὴν Τρωάδα πορθµός. 344. «Θμάκικο. ᾿Αγκυλοτόξους] ᾿Επικαμπῇ 
“Ὑρτακίδης.] Ὑρτάκου παῖς. Ὄρχαμας.] τόξα ἔχωτας. 356. ᾽Αμυδῶν.] Πόλις 
Ἠγεμὼν, ἔξαρχα. 345. ᾿Αρίσβηθεν.] Παιωίας "Άξιος] Ποταμὺς Παιονίας. 
᾿Απὸ ᾿Δρίσβης, πόλεως Ἑλλησπόντου. Εὐρὺ ῥέοντος.] Εὶς πλάτος ῥέοντος. 357- 

847. Ἐγχεσιμώρων.] Περὶ τὰ δόρατα ἸΚάλλιστον.] Γονμώτατω. ᾿Επικίδνα- 

µεμορηµένων. 348. Λάρισσα.] Πόλις ται.] ᾿Επικλύζει, ἐπιῤῥεἕ, Αἴα.] Γη. Ἶ, 
ΥοΙ.. 1. π 
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Παφλαγόνων ὃ ἡ ἡγείτο Πυλαιμένεος λάσιον κηρ, 

ἐξ Ενετών, ὅθεν ἡ ἡμιόνων νου ὠγροτερων, 

ὅἵ ῥα Κύτωρον ἔχον, καὶ Σήσαμον -αμϕενέμοντο, (269) 
ὄμφι τε Παρθενιον ποταµον κλυτα δωματ' ἔναιον, 

Κρώμνων τ’, Αἰγίαλόν τε καὶ ὕψηλους Ἐρυθίνους, ὃος 
Αὐταρ σαι Ὁδιος καὶ Ἐπιστροφος ἤρχον, 

τηλόθεν εξ ̓Αλύθης, ὅθεν ἀργύρου εστὶ γενεθλη. 

Μυσών δὲ Χρόμις ἤρχε, καὶ Ἔννομος οἰωγιστής: (465) 
αλλ οὐκ θἰωνσῖσῳ ἐρύσατο κῆρα μέλαμαν, 

αλλ᾽ ἐδώμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο δύο 

εν ποτωμῷ, ὅθι περ Τρωας κεραϊζε καὶ ἄλλους. 

Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ Ασκώνιος θεοειδῆς, 

ὃς2. ἐξ Γενετῶν. Ῥεηί]. 

ὃδι---δ5δ. Ἠθά]ί αά «νίαπι ὀογεαῖεπι, οἱ φπ]άθπι αἆ ογαπι Ῥοπᾶ Εκ, 
σοπιώπ ΠΗειείοπι ἀῑικ Πις ΡΗΙΩπιεπες, ὃςτ. 2. 
ἐτῖριδ ππο ππθπιογαπξ Ἡ, απῖ θναπί οκ ϱεποτο Γ]οποίογπι: 
561 Παφλαγύνες Ενετοί. 

ὃς ο. να]ᾳ. ἐρύσσατο. 965. θεοξειδής. 

βαγλιία- 
Έκκο ἀεβιιθτο ρ]άτος Ῥαρ]]ασοπιιι 

Παφλαγόνες ἐξ ᾿Ενετῶν, 
Βιπί Πάσα απ Ρροςύ ἵθπιροτα Ττο]απα ἵπ Παµαπα νοπῖςε 

αῑο καπ ---δ52. Ἐκ Ί]]α ἵεντα παπα ΣΠοιοῖ Ἱποο]απί, ποβῖ]ε σοΠΊΙ5 ππ]ΟΓΙΠΙ 51]νθ- 
παπα νεηῖζ.---δσς5. Ετγίπϊπϊ οο]]ος οἱ νίοις π 15. 

δςύ. δς7. 
αοσρ]απα Ῥοπ1 Ειικιπί ἁπρίατί οφ. 

Παἰἴσοπες εκ «ἰγία αν ἀποία Ποπ ο Πρὶίγορ]. Ῥορυ]απα Ππςςα 
Ῥτομναβί]α βἱ εσ5ο εοδάθτη, οαἲ 5αῦ Ολα ζγ ότι 

ποπηϊπθ ποβοχος Εαθπαπές πάς Ἰ. 1. ἐξ ᾽Αλύβης,---Ῥοττο ἵπ 5 τουτῖς {1οΓς ατσθηίϊ 
πηθία]]α. ἀργύρου γενέβλ», γέννησις. ὅπου άργυρος γεννῶτ. ται. 

ὃςςδ---δ6ι. 
τας Ῥοπα Ειικῖπϊ νουκιις Γνοαάσπι. 

«γκος ἀακοτο 6ος ον ΕΠΟΠΙΙΝ. Ἐοά]ς ροεία αῦ ο]θιίθ ο.» Π{{ο- 

562. δ65. Β/γ/σος εκ Ακοιπία Ῥμτγρίασα αἆ Ίαομα Ακοπηηιση δἷία ἀμκοτο ΡΛογοΙ 
οἱ {κοαπίις. 

ὥς τινες εἶπον, κρήνη οὕτω Λλεγομένη, 

ἐκδιδοῦσα εἰς τὸν Αξιον ποταµύν. 358. 

Παφλαγώες.] Ἔθνος τοῦ Πόντου. Πν- 

λαιμένεος λάσιον κἩρ.] Περιφραστικῶς, 

ὁ Πνλαιμένης. ΔΛάσιον.] Πυκνὸν, συνε- 

τόν. Ἰπρ.] Ψυχή. 359. Ἐνετῶν.] Πό- 

λεως Παφλαγονίας. “Όθεν ἡμιόνων γένος 

ἀγροτεράων.] Ὅπου τὸ τῶν ἡμιόνων γένος 

ἐπενοήθη πρῶτον, καὶ ἐξευρέθη. ᾿Αγρο- 

τεράων.] ᾿Αγρίων καὶ δυσδαµάστων. 
36ο. Κύτωρο.] Χωρίυ Παφλαγωίας. 

361. Παρθένιον.] Ποταμό. 

γιοι λέγουσι διὰ τὴν πραότητα οὕτω 
προσαγορεύεσθαι. 

"Αρτεμις οὖσα ἐν αὐτῷ ἐλούσατο. 

- ” 
Τοῦτον ε- 

Η., ἐπειδὴ παρθένος ἦ 

362. 
Αἰγιαλόν.] Πάντα τὸν παραθαλάσσιο 
πόπον τῆς Παφλαγονίας λέγει. Ἐρνθί- 

νους] Ὄρη Παφλαγωίας, Ἠ Πόντο. 

3603. “Αλιζώνων.] "Ἓθνους τοῦ Πόντου. 
Εὴσὶ δὲ οὗτοι Ἠοιωτοί, (Βιθυνοὶ) οὓς τι- 

Ὅπου κάλλιστος ἄργυρος γεννᾶται. 

Ὅθι.] Ὅπου. 

νας Οδοπάς φασι οἱ δὲ, ἔθνος Αἴα. 

(Θρακῶν.) 3464. ᾿Αλύβης.] Χωρίου 

Ῥιθυνίας. “Ὃθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη.] 

Γε- 

γέθλη γὰρ Ἡ «γέννησι, 365. Οἶωνι- 

στής.] Οἰωνοσκόπος. ὁ δι ὀρνίθων µαν- 
366. ἸΑλλ' 

ἐρύσσατο κῆρα µέλαιναν.] ᾽Αλλ’ οὐκ ἐξ- 

τευόμιενος. οὐκ οἰωνοῖσιν 

έφνγε τὸν θάνατον διὰ τὴν οἰωνοσκοπίαν. 

Ἐρύσατο.] ᾿Ἐφυλάξατο. 367. ᾿Εδά- 

µη.] ᾿Ανηρέθη, ἐδαμάσθη. Ποδώκεος.] 
Ταχύποδος. Αἰακίδαο.] ᾿Απογόνου Λία- 
κοῦ, ᾿Αχιλλέως. 36δ. Ἐν ποταμῷ.] 
Ἐν τῇ παρὰ τὸν Ἐάνθον ποταμὸν µάχῃ. 

Κεράϊζε.] Κατὰ κράτος 
ἠφάνιξε καὶ ἀνῄρει. 
τοῖς κεράτοις (κερατέοις) µαχοµένων ζώ- 
ων. 369. Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγεν.] Ὃ 

ποινητῆς διαστέλλει Φρύγας καὶ Τρῶας. οἱ 

νεώτεροι δὲ συγχέουσι τὴν Φρυγίαν, καὶ 

Ἐΐρηται δὲ ἀπὸ τῶν η 



τη, ή. ΙΛΙΑΔΟΣ Β. 861--- 877. 1417 

τηλ εξ ́Ασκανιης" μέμασαν δ᾽ ὑσμῖνι µαχεσθαι. (4379) 

Μήοσι αὖ Μεσθλης τε καὶ "Άντιφος ἠγησάσθην, 

υἷιε Τ αλαιµένεος, τὼ Γυγαιη τέκε λίμνη, Βός 

οἳ καὶ Μήονας ἡγον ὑπὸ Τμώλῳ γεγαώτας. 

Νάστης αὖ Καρῶν ἠγήσατο βαρβαρεφωνων, 
ον Μιλητον ἔχονν Ὄθιρων τ' ὄρος ὠκριτόφυλλον, (17 5) 

Μαιώδρου τε ῥοοιςν Μυκάλης τ αἰπεια κορηνα᾽ 

τῶν μεν ἂρ ̓ Αμϕίμαχος καὶ Νόστης ἠγησασθην, 87ο 

Νώστης, Ἀμϕιμαχες τε, ἈΝομιονος ἄγλαα τεκνα, 

ος καὶ χρυσον έχων πόλεμόνδὶ ! (εν, ηὔτε κούρη, 
νήπιος, οὖδε τι οἱ τόγ᾿ επήρκεσε λυγρον ὄλεθρον, (289) 

αλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακιδαο 

εν ποταμῶ, χρυσον δ᾽ ᾽Αχιλεὺς ἐκόμισσε θαίφρων. 875 

Σαρπηδὼν δ᾽ Ίρχε Λυκίων, καὶ Γλαυκος ὠμύμων, 

τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ἔάνθου ὧπο δινήεντος. 

δός. να]ρ. Πυλαιμένεος. 868. να]ς. Φθειρῶν. 873. οὖὐδέ τί [οι. 

δ6µ. 5. 6. ἨἩάοπον ἔπενε 5αὺ. ἸΓενίλίο οἱ «{πΐρλιο---865. τὼ Τυγαίη τέκε λίωνη, 3Ἡ- 
Πφπο πποτε Ἰοφιιθπά1, ᾳπῖ αριιᾶ (ασισπ (ήρωιόπ Ἱπ πορῖοηο Βατάίαπα πα οἱ πασά 5απί. 

Β67---δ75. Οαγες ἀακιι Δανίες οιπα «πιρηίπιασ]ο. 872. χρυσὸν ἔχων, ἀεβπίέατ Ρε 
αλίθγιπὴ ἠὐτε κούρη. αἳ ΠΟΠ εἆ απτηα, νεὰ αά νονϊστη οί ογπαίαπα το[εταίας. 

Στό. 877. Ιηοῖος ἀπκογιαπί Φαγρεάοπι οἱ (Ιαμσις. 

τὴν Ἐρφάδα. ΘΘευειδής.] Θεοῖς τὸ εἶδις τα τῶν πιτύων ὅμοιά εἰσι φθειρσώ. Α- 
ὅμοις. 37ο. Ὅῆλε.] Πόῤῥω, μακράν. κριτόφυλλον.] Πολύφυλλον, σύνδενδρον. 
᾿Ασκανίη.] Πόλις Ὀρυγίας, καὶ λίμνη, 376. Μαίανδρος.] Ποταμὸς, ἀρχόμενος 
ὁμοίως. Μέμασαν.] Προεθυμοῦντο. Ὑσμῖ- ἀπὸ Φρυγίας, ῥέων δὲ διὰ Ἱκαρίας εἰς 

».] Μάχη. 371. Μῄασι.] Ἡ τῶν ΜΠώ- θάλασσαν, πλησίον Μιλήτου. “Ῥοάς.] 
νων. 372. Πυλαιμένεος.] Πυλαιμένως. “Ῥεύματα. Μιυκάλη.] Όρος Πριήνης, 

Τώ.] Οὕστινας. δυϊκῶς. Γυγαίη.] Λίμνη Ἅἀντικρὺ Σάμου τῆς νήσου. Αἰπεινὰ κά- 

Λυδίας. ὅπου καὶ Γυγαίης ᾿Αθηνᾶς ἱερόν. µρηνα.] ᾿Ἐπὶ τὰς ὑψηλὰς κορφάς. 379. 

373. Μήωες.] Λυδή. "μῶᾶλος.] Ὄρας Χρυσόν.] Νῦν χρυσοῦν κόσµο. 38ο. 
Λιδίας, ἀφ᾽ οὗ καταφέρεται ὁ Πακτω- ἈΝήπιος.] ᾿Ανόητος καὶ ἄφρων. ᾿Επήρκε- 
λὸς ποταμός. 374. Βαρβαροφώνων.] σεν.] ᾿Ἐβοήθησε. Λνγρό.] Χαλεπόώ. 
᾿Αηγριοφώνων, καὶ τὴν Ἑλλάδα φωνὴν "Όλεθρο.] Λοιγόώ. 382. ᾿Εκόμισσεν.] 
ἠχρηστωκότων, ὅτι τὰ μὲν ἀῤῥενικὰ θη- Ἐπορίσατο. Δαΐφρων.] Πολεμικὸν φρό- 
λυκῶς ἔλεγον, τὰ δὲ θηλυκὰ ἀῤῥενικῶς. νηµα ἔχων. 383. Αμίμων.| ᾽Αμόώμη- 
375. Φθειρῶν ὄρος.] Τῆς Καρίας, περ τος, ἀγαθὺς καὶ ἄψογος. 358... Τηλόθεν 

Μίλητο. Διὰ τὸ πολλὰς ἔχειν πίτυς. ἐκ Λυκίης.] Τῆς πόῤῥω διεστηκυίας, τῆς 

οἱ γὰρ τόποι τῶν πιτύων, φθεῖραι προσ- κατὰ Σαρπηδόνα. ἔστι γὰρ καὶ ἐγγὺς 
αγορεύονται. οἳ δὲ, ὅτι τὰ τῶν πιτύων ὮἹροίας Λυκία, ἧς ἦρχε Πάνδαρυς. Ξάγ- 
μικρὰ στροβέλια οὕτως λέγονται, ἃ καὶ θος.] Ποταμὸς Λυκίας. Δινήεντος.] Δί- 
πιτνοκάµπας φασί. Η, ἀπὸ Φθείρωνς νας καὶ συστροὰς ποιοῦντος ἐν τῷ κα- 

τοῦ ᾿Ενδυμίωνος. "Η, ὅτι τὰ ἐξανθήμα- ταφέρεσθαι. 
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ΡΑΨΩΙΔΙΑ 1. 

ΑΒάΓΙΜΕΝΤΟΜ. 

ἨχΕΒΟΙΓΟΒ ἱπεαποί εοποτα Ιππίας. τ---τα. Απίοηιαπι ἵππιθι 
Ῥισπα οοππΙζεγοίατ, Ῥατῖς Ῥτονοσαί {ον δειπος Αολίνογση αἆ ορτία-. 
πΊΘη βἰπσι]αγο. Ετος οεπο]αας, ου]5 οοπδρθοίι {οπῖίις Ί]]ο γοσθα1έ 
---37. πποχ {απιετ, οβ]πχσαίαις αὖ ἨἩοοίοτο, Ῥὰσπαπα οππι ἈΤοπο]αο το- 
οἱρίί---75. Ῥιασπω οοπάΙοπος ρτοπιπίαί Ἡοοίος---05. ἈΤαπα]αις ρας- 
Ώοπθιη 8οΠσππαπη νΙεππα οὔδα Ῥγῶδοπίο Ἠτίαππο βοϊδοῖ γη]{--- 15. 
Ἰ]κοράπί α 8αογαπα ραταπά πα, Ἡσσίος τοσα, Τα]ιγβῖα5 αἆ πανος 
--1ρο. Ναπίο ο ρισπα Ιπίο Α]εχαπάταπι οἱ ἸΠοπε]αιπα αοοθρρίο 
Ἠο]επα αἆ Ροτίαπι Θοσαπη ῥτοσθα16, παπάς ρτοδρεσίας ἵπ οππΙρΙπη οτί 
--1μσ. Βοάσπί 1Ρὶ 5οπος, Ίππο 15 Βτίαπιις εκ ἨΠείοπα τοβοῖκοῖς, ΙπέθΥ 
605, 41πο5 ν]άδί, ααἵ βἰς ΑσαππσηΠο,-- 10ο. ἸἼγεσος---2ο2 ϱπεπι ΑΠ-. 
ἴοπον 4ποφπθ α 56 οἱ ή Ποδρίθίο οκεερίαπι ασποδοῖζ---σ26. ἔππι Α]αα 
--α33.. Τ)ΙοβοΙτοῬ ἀθδιάετας Ηο]οπα----244. ἘῬτίαπιας εχοϊίαθις α Πῃ-- 
Πο οι ΑπΠίΟΠΟΤΟ α οκοτοΙθαπ ῥτοβοϊκοϊίτ----ο63. 540ΥΟ Γαοἴο 8η- 
οἵζαγ ρασθῖο ἆθ ρισηα----313. Ῥατὶς Ιη{οτίου Ῥασπα ο ππαπῖρας ἈΤοπο]αῖ 
οπρίιτ Ῥοτ. Ἰαποχαπι οἱ ἀοπππά αράποϊθαν Ιποολαπηϊς-----δο.. Ψ6ηιι5 
Ἰϊπο ἨΠο]οπαπα απαπηνῖς Ἱπν]ίαπα αἆ οσα αἀάποῖς ο]αδᾳτο ἵταπα ἵπ Ῥατί- 
ἀεπι Ῥ]ασαῖ---ϕδ. Μοπε]αις νἱοίον τί ρασπ οοπ(Ι1οπί ςαςξασίαπε 
Ἐτο]απϊ, ροδα]αί----ᾱᾱἆ {. 

Ίλοογιπα Ιπίογνοπέας ἵπ Ίου Πρτο πι]]ας 56, Ῥταίοτηπαπι Ππαϊς εἰ 
Ὑοπουῖς. τὶς Τωαοβῖσθς ἔοτιπα αβδιπηία, Ἠο]οπα παπθ]αῦ Ῥάσπαπα ΙΠ{ΘΥ 
Μοπο]ααπα εί Ῥατίάσπι Ἱπομπάαπι----Τ21----1349. Ὑεπας απίοπι Ῥατίάσπα 
νΙσβατη ο ρασπα αρ ποῖς ΙΠοο]αππσπη ἁοππππι----37 1----303. Ίπάο Ηεἰσπαπα 
πὰ οι αἀάτιοῖς οὐ ππαχῖξο Ἱταίαπα Ῥ]ασαί----3δή----449. 

Φυππα. ΗὈσὶ Ῥγὰο]ατο αοσοπηπιοδαία οδί αἲ αππση, θὰ ]σπι ἔοῦας 
ΠηπΙποῦαξς ρασπῶ Ιποππάς, ο/αδᾳας {οτίιπα οἱ οχ]ὶ, 5πανΙ{αι, εί 
(απαπαπη ἀταππαίσα αφαα αγία, ἀθ]ιάσπάππας απαπάοφπάθια ἀἱβογίατ 
Ῥαάσπα οἱ 6ο τος αἀάποίέασ, τα βἰποιι]ατὶ οργίωπιῖηο Ἰπίου Α]οχαπάσαπι 
οἳ Μοποϊααπα {οέππα Ῥθ]]απα οοπβοίασατ.  Αοίιπι οταί ο {οῖα Π]αςάο. 
Ἐλαάτέαγ {απιοῃ ο Ίρβα οχροοίαΒίο απιβίσυο ορτίοπϊπῖς ονοπία.  Πῃ- 
{θγκογ]ζις ορίδοᾷἵππαι ποπ αΠοπαπι αὖ αποιπποΠίο, Ἠο]σπα ἴπ ππθβῖαπι 
Ῥτοσγθδκα δἵ α Ῥτίαπιο 4ο Αολίνοταπι ρεποϊρίρας Ἰπίοτγοραία. ΑΔ 1π 
Ππο φαη]ιοῖίαν αλπά αρίκοᾶἵπα ἆᾳ ίπςῖο Ψοποτῖς ἴπ πτοιηίοσταπάα 
Πίου Αἰοχαπάταπη οἱ Πείοπαπι σταίία: αοά 5ο ορίοω «σπα 8οιι 
εοηδί]ο 5ο ΤΘΓΙΠΙ ονάΙπί ραγαπα βαΠδίασστθ, νίχαπο αὐ Ρεῖπιο αποίοτο 
Ῥτοίοσίπα ο55ο νἰάείιν; οἱδὶ αἆ ποπ πα, δα]έοπι αἆ οχοικαπΠπη Ῥος- 
αππί πι] ατσα{ο ππασὶς 41η νοχο αουτὶ. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Τ. ὉΜΗΡΩΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 
2 ” ΔΝ ΄ ο) 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ πρικαλεσαμένου Μενέλαον εἰς µονομαχίαν ἐπὶ διαλύσει τῶν 

ε), ε/ / εν Δ ΄ Δ εται” /. ρ.» Ν Ν ΄ 
Όλων Όρκοι γίγνονται, ἐφ᾽ ᾧ, τὸν νικήσαντα την Ἓλενην λαρβεῖ, και τὰ χρήματα 
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αὐτῆς. “Ἡττηθέντα δὲ ᾿Αλέξανδρον ᾿Αϕροδίτη ἁρπάζει, καὶ εἰς τὸν ἴδιο θάλαμον 
ἀπαγαγοῖσα, μετακαλεῖται ἀπὸ τοῦ τείχους τὴν Ἑλένην. Οἱ δὲ, συνοµιλήσαντες, 
εἰς ὕπνον τρέπονται. 

ΑΛΛΩΣ. 

Τ ΩΝ ἠρώων οὐκ ἴδίᾳ µόνον ἑκάστου τὸ Ίθος, ἀλλὰ καὶ κοιῇ, παρίστησιν ἡμῖν ὃ 
.. ν. - Ν Δ .ω 

Ποιητὴς ἔν τε τοῖς ἄλλοις πᾶσι, καὶ ἐπὶ ταύτης δὲ μάλιστα τῆς ῥαψωδίας. Ἑἰκάζει 
ἃς - ν 

γοῦν τοὺς μὲν Ίρδας τοῖς θορυβωδεστάτοις ζώσις γεράνοις, ἄκοσμον φύσει εἰς τὸν πο- 
- 5. ο -- 

λεμον αὐτῶν πρόοδον ἀφηγούμενος" τοὺς δὲ Ἕλληνας μετὰ σιωπῆς τὰς προύδους ποιεῖ- 
υ / Ν Ν »- 7. ει .) ’ α Ν .. 

σθαι, οὐ λόγοις τὴν πρὸς ἀλλῆλους εὔνοιαν ἐπιδεικνυμένους. ἸΚαὶ ηγίκα µεν προῇλθον 
πες τι ον) ς ο ς 5 αμα η ἐπὶ τὸν πόλεµον, τὸν ᾿Αλέξανδρον προάγει τῶν Τρώων προμαχοῦντα, καὶ γαῦρον ὁρώ- 
µενον ἐπειδὴ εἴλε τὸν πολέμιον, εἰς τὸ τῶν ἑταίρων πλῆθος ἀναχωροῦντα" αἰτιώ- 

ν ν µενον δὲ αὐτὸν, Ἕκτορα, καὶ ἐπιπλήσσοντα αὐτῷ: τὸν δὲ ὑπισχνούμενον µαχέσεσθαι 
/ . σ - -- 

τῷ Μενελάῳ, περὶ τῆς Ἑλένης καὶ τῶν κτημάτων ἐφ' ᾧ τὸν πόλεµον ἐν τῇ τῶν δύο 
΄ ΄ /. ” ΄ λ . α΄ ΄ -- ΄ 

σωμάτων μάχη τέλος λαβεῖν. Δηλώσαντος δὲ ταῦτα ἄμφοτεροις τοῖς στρατεύµα- 
5, « / Νε “. / Δ / ιο ΔΝ 

σιν Ἕκτορος, ὑφίσταται καὶ ὁ Μενέλαος. Μεταπεμψάµενοι δε Ἠρίαμον, ὅρκους καὶ 
. Ν. -- χα ΄ ΄ ΔΝ . 3 ΄ / 

εὐχὰς ποιοῦνται. Καὶ ἡ Ἑλένη Πριάμῳ, καὶ τοῖς περὶ ᾿Αντήνορα δηµογέρουσι, περ: 
ε ΔΝ « ΄ . Ν ... - ΙΡ - / Δ ».-” 

ἑνὸς ἑκάστου τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀρίστων διηγεῖται. Μαχεσαμένων δὲ αὐτῶν, 
καὶ ἠττηθέντα ᾿Ἀλέξανδρον ἐξαρπάσασα ᾽Αϕροδίτη, εἷς τὸν θάλαμον ἄγει, καὶ µι- 
κἎὸν ὕστερον καὶ τὴν Ἑλένην. Ἡ δὲ ἀνανδρίαν ὀειδίδει τῷ ᾿Αλεξώνδρῳ. Καὶ οἳ 
λομων ον / , . ζι ν ν οὐ 5 αν νοις / 

μὲν ἐπὶ τὴν κοίτην τρέπωται. ᾿Αγαμέμνων δὲ κατὰ τοὺς ὅρκους ἀπαιτεῖ τὴν Ἑλέ- 
ο ͵ ο 

νην, καὶ τὰ ἅμα αὐτῃ ἁρπαγέντα χρήματα σὺν αὐτῃ δὲ καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ ἀδική- 
µατας τιμωρία». 

Τάµµα ὃ) ἄρ ἀμφ Ἑλλένης οἴοις µόθος ἐστὶν ἀκοίταις. 

, ο 

ΑΥΤΑΡΕ επεὶ ος ἅμ ἠγεμονεσσυ εκαστοι, 

Τρώες μὲν κλα πὶ ενοπῃ τ᾽ ἴσαν, ὄρνιθες ὥς. β μ ΟΡ 

1. ἡγεμόνεσσι Γέκαστοι. 

ι---ϱ. Ῥτουεδῖε αά ῥασπαπα ζετηιο οχετοῖζας, Ττο]απὰ σππα οἸαππογς, Αολϊνί «ἴ]θ- 
πο, Νοπάππα απίοπι 46 οἸαπιογς αρ]ζασ, οππα 41ο Ῥαρπαπη ον Ιππέας, φοᾷ 4ς φἰτορίι 
ες οαπιονο νατίο ατυαπΏαπη, πέος 5ο, ἆππι Ἱποράαπες αἲ Αολνί οτάῖπος οἱ σγαάιιπι 
νόγνασε ρυταπά! δαπξ. Ἀἰπα]]ς Ίος εσε 1π. Δ. 429---438. Ίδης ἀῑδεγβος: θί οοπιρᾶ- 
ταξῖο αΠο πποᾶο Ἰηδίγασία εγαξ 54ρ. Β. 459. 5ᾳ- 

Τη νουροσιπα ᾖππούατα οδέ αμαιῖὰ Προ] 5 σὺν κλαγγῇ ἐνοπῇ τ᾿ Ίσαν, ὡς ὄρνιθες, ἠυτε 
περ Σλαγγὸ γεράνων γίνεται αἴτε, ἐπεὶ ἔφυγον ὄμβρον, χλαγγῇ σαίγε πέτοσαι. 1ῃΠ Ῥο- 

φἰγοπηῖς τερε ατα δαρ]θο ατα αἴσετττταίγεν πε 1ματϊηὶ φιια----ἐποραιμιί Πως αἲ Ῥεῖοτα 
νι]σαγῖ δι ογαηέ ἴσαν, ὡς γέρανοι, ὅτε κλαγγὴ αὐτῶν γίνεται. Ῥτο ὡς γέρανοι σὺν κλαγγ; 
εἶσι. 

Αὐτὰρ ἐπεί.] Ἐπειδὴ δέ. ᾿Αναστροφὴ 
« ΄ ε Δ ε - ΄ ὁ τρόπος. Ὁ δὲ ἀτᾶρ σύνδεσμος συµ- 

Ν ο) -” - / ΄ Ν 

πλεκτικὸς, ἰσοδυναμῶν τῷ δε. ταύτῃ δὲ 
διαφέρων αὐτοῦ, ὅτι ὃ μὲν ἄτᾶρ προτάσ- 
σεται, ὁ δὲ, δὲ, ὑποτάσσεται. Ζητεῖται 

πρῶτον, πῶς δεῖ τὸν ἀτᾶρ σύνδεσµον προ- 
φέρεσθαι. ὀξυτόνως γὰρ ἀνεγνώκασί τι- 

γε, ὡς Καλλίμαχος. οἳ δὲ βαρυτόως, 
λόγῳ τοιῷδε' Πᾶσα λέξις, εἰς αρ λή- 
γευσα, βαρύνεται. οἷον, ἄφαρ, εἴθαρ, 

µάκαρ, στέαρ, οὔθαρ. Ῥητέον δὲ, ὅτι 

οὐδεὶς συμπλεκτικὸς ἢ περισπᾶται, ἢ βα- 
ῥρύνεται, πάντες δὲ ὀξύνονται. Κόσμη- 

θεν.] Διετάχθησα», ἐκοσμήθησα». Ὅ 
τρόπος μεταφορὰ, ἀπὸ τοῦ κόσμον. ὅθεν 
καὶ η τοῦ κόσμου τάξις, κόσμος ὑπὸ ν- 

θαγόρου εἴρηται. Ἡ διάλεκτος Δωριέων. 
“Αμ' ἡγεμόνεσσι.] Ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων, 
ἊἈ Ν » ε / 5’. ον .ά 
η σὺν τοῖς ηγεμόσι. Ἕκαστοι Σὲ, ἕν τε 
τοῖς Ἕλλησι δηλαδη. καὶ βαρβάροις, κα- 

ν Ν /- ” / Ν ΄ 
τὰ ἔθνη καὶ πόλει. Εὐταξίᾳ γὰρ µά- 
λιστα πόλεμος κατορθοῦται. 32. Κλαγ- 
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Ἰύτε περ κλαγγὴ Ὑερώνων πελει οὐρανόθι πρὸ, 
αμλν 

αἴτ', επεὶ οὐν χειμώνα φύγον καὶ ἀβεσφατον ὄμββρον, 

κλαγγή ταίγε πέτονται επ᾽ Ὠκεανσῖο ῥοσων, 5 

ὠνθράσι Πυγμαιίοισι φόνου καὶ κῆρα φερουσαι’ 

Ίεριαι δ᾽ αρα ταίγε κοικῆν ἔριδα προφέρονται. 

οἱ ὃ ὤρ ἴσαν σιγή µένεα πνείοτες Αχαιοὶ, 

εν θυμῶ μεμαώτες ἀλεξεμεν ἀλλήλοιση. 
ϱ λα 

Εὖτ αμεος κορυφήσι Νότος κατέχευεν ὀμίχλην, 1ο 

ποιμεσω. οὔτι φίλην, κλέπτη δε τε νυκτὸς ὤμερω, 

τόσσον τίς τ ἐπιλεύσσει ὅσον τ επὶ λοαν σι" 

43 αἵτ' ἐπεὶ οὖν---γε]οῖς (ουτῖς ποδίτῖς αρρτοριπηιιαπίο Ίαπα Ἰήθιηθ.---δ. ἐπ ᾿Ω κεάνοιο 
κο Ῥτο ῥοὰς. ἐπ᾽ ᾿Ω κεανὸνν απδίτα]ες (ογγαδ,----. Γα αεγε ῬΡαβπαπα Ππ{ογαπί ρτιθν. 
προφέρεσθαι ἔριλα, Ἡ. 6. μάχη». εὔῖαπι Ο4. Θ. 219. αἰίας εἰσφέ έρειν πόλεμον, ἐπιφέρειν. ΤΠ 
04. Ζ. 92. οδὶ εἰπιρ]οιίον σοπίοπάογε ἴπίεγ 9ε.---0. ἀλεξέμεν ἆ. προίο ἵπ ρμαίαηρο, ΟΠ 
α]ίου αἰίθγτη ὑπερασπίζει. δρθοίαΐ «4θο αἆ οτβῖπες «11ος δεγναπέ. 

1ο. Ἐν 1ποθθνιι οορίατιπα. ρα]νῖς εχοααγ κΙπη]]5 πε], 
φιια[ῖν ε99ο φοἷαί πειιία φιιῶ Ιποπὶ ο[/ιιαἰξι. ϱεγ Ὀεπίπ. 

απεπιαάπιοάπα ἸΝούις οβαιά]ί πομι]αα πιοηῖς νει- 
οοπιραγαΓῖο : 
ππογο ΙΠ οοπιραγαὔίοπα ομγίο: 

Τπ Ἰας οοπΕπθίι 
Ῥνο Ἰου οκ 

ο], τα ας Ρτοδρεσζας ΠΟΠ ραΐθαξ η]! Ἱπίτα δαπὶ Ιαοῦαη, κατέγευε ρτο καταχέει. ἀμείνω 

Ῥτο ὠφελιμωτέραν. πάπα Ἠουία Ιπο]ιδί ογναπίας βτορες, Ἰπίργα τν Ραουπίας ἀἱκρει»ὶ 
ες φα]έας.----ττ. Βρδσίαπί 1460 φίλην εἰ ἀμείνω αά αΠαίθιη----12. τόσσον τίς τ. 

γη] Β.Π, ἤχῳ. Προσληπτέον δὲ τὸ σὺν, 

ἵ) ᾖ, σὺν κλαγγῇ. Γέγνεται δὲ ἐκ τοῦ 
κλῶ, κλάξω, κλαγὴ, καὶ κατὰ πλευ- 

νασμὸὺν τοῦ γ, κλαγγή. Ἐνοπῃ.] Εραυ- 

γῇ, φωνῃ. Καὶ εἴρηται παρὰ τὸ ἐνέ- 
πει», ὅ ἐστι, λέγειν. ᾿Ίσαν.] ᾿Ἐπορεύ- 
οντο, ἀπῄεσαν. "Όρνιθες ὡς.] Ὡς ὄρνι- 

θες. Ὁ δὲ τρόπος ἀναστροφή. 3. ᾿Ηῦτε.] 

Καθάπερ, ὃν τρόπον. Παραβολὴ τὸ σχ- 

μα. Πέλει.] Ὑπάρχει. Οὐρανόθι πρὀ.] 
Πρὸ τοῦ οὐρανοῦ. ὅ ἐστιν, ἐν τῷ ἀέρι.] 
4. Δίτ’ ἐπεὶ οὖν.] Αἴτινες ἐπειδή. Χει- 
μῶνα.] Χειμερινὸν τόπον. ΛΔέγει δὲ τὴν 
Θράκη», Χειμερίαν οἴσαν. Φύγω.] Ἐ- 
φυγο. ᾿Αθέσφατοω.] Πολύ. 5. Κλαγ- 

γἩ.] Μετὰ βοῆς. Ταίγε.] Αὗται. Ἐπ᾽ 

᾿Ωκεανοῖο ῥοάων.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐπὶ τὰς τοῦ 

᾿Ωκεανοῦ ῥοάς, καὶ τὰ Λιβύων κλίματα. 

οὗ γὰρ δὴ ἐν ἕδατι αἱ γέρανοι διάγουσι. 
6. Πυγμαίοσι.] Πυγωιμαίος, πηχυαί- 

οις. ἤτοι ἀπὸ Πυγμαίου βασιλέως οὕτω 

κεκληµένοις. ἢ εἲς πυγόνος µέτρον συνε- 
σταλµένοι. ΗΠνγὼν δὲ καλεῖται ὁ πῆ- 

χυς, τὸ ἀπὸ ἀγκῶνος ἕως δακτύλων τῆς 

χειρὸς διάστηµα. "στι δὲ ἔθνος γεωρ- 
γικὸν, ἀνθρώπων μικρῶν, κατοικούντων εἰς 

τὰ ἀνωτάτω µέρη τῆς Αἰγυπτιακῆς γῆς, 

λαθος 

πλησίον τοῦ ᾿Ωκεανοῦ, ὅπερ πολεμεῖ ταῖς 

γεράνοις, φασὶ, βλαπτούσαις αὐτῶν τὰ 

σπέρµατα, καὶ λιμὸν ποιούσαις τῇ χώρᾳ. 
Φόνον καὶ κῆρα φέρουσαι.] Θάνατον ἐπι-- 

φέρωσαι. Ἰ. Ἠέριαι.] Ἔαριναί. Ἔρι- 

δα.] Φιλοεικίαν. Προφέρωται.] Ἔπι- 

φέρουσιω. ὃ. Οἱ δ' ἄρ'.] Οἱ δὲ Ἕλλη- 

γες. Ίσαν.] να ἐπορεύωτο. Σι- 

γῇ.] Σιωπῇ. Μένεα πνείωτες.] Μετὰ 

πολλῆς δυνάμεως Ἡ ὀργῆς. 9. Εν θυμῷ.] 
Ἐν τῇ ψυχῃ. Μεμαῶτες.] Προθυμού-- 
µενοι, σπουδάζοντες. ᾿Αλεξέμεναι.] Ἔπι-- 

βοηθεῖν. 1ο. ᾿Ηῦτε.] Καθάπερ, ὃν 

τρόπον. Όρεος κορυφῇσω.] Ἐπ᾽ ἂκρω- 

Κατέχευεν.] Κατέχεε, κα- 

᾿Ομίχλην.] Ομίχλη, ὁ παχὺς 

καὶ ὑγρὸς ἀρ. ΙΙ. Ποιμέσιν 

οὔτι φίλην, κλέπτῃ δέ τε νυκτὸς ἀμείνω.] 

Τὴν ὀμίχλην φησὶ τοῖς μὲν ποιµέσι ᾱ- 

σύμφορον εἶναι, τοῖς δὲ κλέπταις καὶ 

νυκτὸς ὠφελιμώτερον. ἐπεὶ, τῆς μὲν νυ- 
Κκτὸς ὡρισμένον ἐχούσης καιρὸν, ἐν ἄσφα- 

λείᾳ φυλάττεται τὰ βοσκήµατα τῆς 
δὲ ἡμέρας ἐσκεδασμένοις τοῖσδε κατὰ 

ν πο ρ, 3 ο ορ 
τὰς νομὰς, ὁπόταν ἐξαίφνης ἐπελθῃ ὀμί- 

μέ 9 ον. 3 ο» 3ῇ 

χλη, εὐκόλως αὐτὰ ἀφαιροῦνται. Οὔῦτι 

Φφίλην.] Οὐδαμῶς προσφιλῇ. 13. Τόσ- 

, ρείᾳ Όρους. 
τέβαλεν. 
σκότος, 
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ὣς ὥρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ κονίσαλος ὠρνυτ᾽ ἀελλής 

ἐρχομένων. μάλα δ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδιοιο. 

Οἱ οὃ στε δη σχεδον ἡ Ίσαν, Επ᾽ ἀλλήλοισω ἰόντες, 5 

ῑλρωσὶν μὲν προµαχιζον Ἄλεξανδρος θεοειδὲς., 

παρθαλην ὦ απ λαίση ἔχων καὶ καμπύλω τόξα, 

καὶ ἔεφος" αὐταρ ό δουρε δύω κεκορυθµένα χαλκώ 

πάλλων, ᾿Αργείων προκαλίζετο πάντας ὠρίστους, 

ἀντί[θιον µαχεσασθαι ε εν αινή δηίοτητι. 20 

Τὸν ὃ ὡς οὖν ἐνόησεν ᾿Αρηίφιλος Μενέλαος 

ἐρχόμενον προπώροίθεν ὁμίλου, μακρὼ βιβώντα, 

16. θεοξειδής. 

προ ααν](πίοπι εκ αἰπιρ]οαίθ, οοπαραγαξ Ἀο]ο]. Ἑ. 1]]ιά ς ὅσον σε γέγωνε βοήσας 
Οά. Ε. 49ο---14. διέπρησσον (πορείαν, κέλευθον διὰ τοῦ) πεδίοιο. αξ 5αρ. Β. 785. 

τό. ΜεπιοταλΙ]ῖς Ρατίάϊς απππαίάγα, φαοά, σπα ἁπαδιις Ἰνακς πηφκίηνιις δὲ οηςε 
Ἰπδίγιοέιας οσκοί, οἵαπι αγοαπα. Παριῖε, οἱ Ρατ] ρο]]ο Ες Ππάπίαδς αποάφιθ οἱο Ἱπίθς 
Ῥτοπιασλος νογναίις οδῖ, ηαἲ στανῖτου απππαϊ 6596 9οἶοητ. Τταφιια ππος οππα ἈΠοπε]αο 
οοπᾳΓΟΣΡΙΙΓΙΙ5 Ῥατῖς αλῖς αγπῖς Ππάυ ασ 3258. δᾳᾳ- 

Ἔ πα Ῥείπιο Ίοσο οσα ντῖς 5ροσῖες Ίο προµάχων, αιπαπάοφυἷάσπι η]. ογάῖπος εγαπΏ 
Ῥαρπαπίασα, 5θά (ασπιςς, υἱσίς εἰ οσ[πίριις Ππίου 9ε ρενπιϊχ ες: εασηε απίρορἀεῦαπξ, 
πποᾶο οπσγαδ, 1πσοάο ροάΐέες, Ργανίαμίογες οἱ νϊτίαίο οί ρεποτα, απῖ ἵπ Ἡοδίεπι Ῥγο- 
οπττοῦαπί. Ταπάσπη ο ππογς νε Ῥγϊῖκος Γαοέατη, ααοά απο Ῥασπαπα Ιπθιπάαπα ῬΓο- 
νοςαέ απιις ορθετῖς απιάποῖος απάτη οκ Πο] αοἴθ. Οπιπῖα Ἠωο ποπ ἸΠαδίταπάα δαπῖς 
φοά ἵπ απίπηνπα τενοσαπᾶα, αξ οπτηϊηῖς ος υἱζβ Ρεΐκος τπσα δἳ πιοτθ πανἰταίεπι τῖίε 
Ρετορίη. 
Οπι Ἠΐς απ ππαάνεγίθπά πα οςὲ οὲ 1]]ιιά, φαοά ἵπ Ἠας πατταζίοπθ ππι]έαπα οδὲ ἀταπ]ᾶ- 

Πορ αγᾶς: οππα θνθηίας τογαπα ἀἴνθισιις ἰς αἲ ἑ6 4πεπι εχρεοίαὔα».. Ῥοεί ος παν- 
ταῖα 4ο αοοϊποσα ος Ἱηκιπιοβοπε αοῖοῖ, χροοίαῦας Ποντεπάαπι Ῥαρσπαπα: οἱ 6ος Γα]]- 
απς οχρθοαῖο παῖταπα ἵπ. πποδαπη, Εασῖε Ῥατίς, ο ορτίαπιεη θἶα5 οππι ἠΠεπε]αο 1πά]- 
οσα, 

Ξτ---20. (οπδροοίο Ῥατίάς εχιαδαπάας ἠοποίαιις επι αἀοτίξας. 

σον τίς τ᾽ ἐπιλεύσσει.] ᾿Επὶ τασοῦτο των. Προμάχιζε.] Προεμάχει. Θεοει- 
γάρ τις βλέπει. Ὅσον τ ἐπὶ λᾶαν ἵη- δής.] Θεοῖ τὸ εἶδος ὅμαιο, εὐπρεπής. 

σι.] Ὅσον ἐπὶ λίθου βολήν. Δᾶαν.] 17. Παρδαλέην.] Παρδάλεως δέρµα. 
Λίθον. "Ίησιν.] ᾽Αφίησι. 13. Κωίσ- Καμπίλα τόξα.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐπικαμπὲς 

σαλος.] Ἰονιορός. Ωρνυτο.] Διηγεί- τόξο. 18. Δοῦρε δύω.] Δόρατα. δυῖ- 

ῥετο. ᾿Αελλής ] ̓Αελλώδης, κονιορτώδης. κῶς. Ἰεκορυθµένα.] ᾿Εστομωμένα, Ίκο- 
14. Διέπρησσοω.] Διήννο, διεπέρω. νηµέα. ἈΧαλκῷ.] Σιδήρῳ. ἀπὸ τοῦ ἀρ- 
Πεδίοιο.] Διὰ τῆς πεδιάδος. 15. Οἱ δ ἉΧαΐου μετάλλου. φασὶ γὰρ, πρῶτον χαλ- 
ὅτε δή.] Οὗτοι Σὲ ὁπότε. Σχεδόν. Πλη- κὸν εὑρεθῆναι. 19. Πάλλων.] Κιῶν, 
σίο, ἐγγύ. ᾿π᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες] σείων. Προκαλίζετο.] Προεκαλεῖτο. 99. 
Αλλήλοις ἐπερχόμενοι. 16. Ἱρωσὶ ᾿Αντίβων.] ᾿Ἐξεναντίας. Αἰνῃ.] Δευῇ, 
μέν.] ᾿Αντὶ τοῦ, τῶν Τρώων. Ἠτωτικὸν Χαλεπῃ. Δηϊτῆτι] Μάχη. Παρὰ τὸ 
τὸ σχημα. ᾿αῖς δοτικαῖς ἀντὶ γενικῶν δηϊοῦσθαι ἐν αὐτῇ τοὺς τιτρωσκομένους. 
χρῶνται οἱ ποιηταί. ὅτι ἡ συγγένεια τῶν ὅ ἐστι, διακόπτεσθβαι. 391. Τόνδ ὡς 
πτώσεων καὶ τὴν τοιαύτην ἐπιδέχεται οἶν.] Ὡς οὖν τούτον. Εόησεν.] ᾿Εθεά- 
σύνταξιν. οἵον, Ἡρωσὶ μὲν προµάχιζεν, σατο. Αρηϊφιλος] Πολεμικό. 320. 

ἀντὶ τοῦ, τῶν Ἱρώωγ. Μυρμιδόνεσσι Ἡροπάροιθεν ὁμίλου.] "Έμπροσθεν τοῦ 
ἄνασσεν, ἀντὶ τοῦ, τῶν Μυρμιδόνων ἨἈλήθος. ᾿ἘΕζήτηται δὲ, πῶς ᾽Αλέξαν- 
Πάντεσσι ὃ' ἀνάσσει, ἀντὶ τοῦ, πάν- Όρος προκαλεῖται τοὺς ἀρίστους τῶν Ἑλ- 
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ὥστε λέων εχώρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας, 

εὗρῶν Ἰ ἔλαφον κεροον, η ὤγριον αἴγα, 

πευάων' μάλα γάρ τε κατεσθίει, εἶπερ ἂν αὐτὸν 25 

σεύωνται ταχέες τε κύνες, θαλεροί τ᾽ αἰζηοί: 
ὣς εχέρη Μενέλαος, Ἄλεξανδρον θεοειδέω 

ὀφθαλμοῖσιν ἰθών' φώτο γαρ τίσεσθαι ὠλείτην' 

αὐτίκα ο εξ ὁ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ὤλτο χαμαζε. 

Τὸν ὃ) ὡς οὖν ἐνόησεν Ἄλεξανδρος θεοειδης 389 
εν ο ο. φανέντα, κατεπλήγη φίλο Ίτορ᾽ 

ψΨ ὃ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχώζετο κηρ ὠλεείνων. 

28. ὀφθαλμαῖσι Ειδών.  νι]ρσ. τίσασθαι. 
339. ἐς Εέθνος. 

ϱ7. θεοξειδέα. 
39 εἰ 37. θεοξειδής. 

23. µεγάλωῳ ἐπὶ σώματι κύρσας. Ἡ. ζώῳ. ἐποϊάεης ὅπ {γαπε, ἐπικύρσας. Ἠιατιαίοπι 
οἱ εχι]αΙοπθπα θαπα πππηθτϊς Ἠογπη ΥΘΙΡΙΙΙΠΙ Ίπθςςθ Ίαπη Ἐ αφίαθλίας φεηκίέ,  Βἱ- 
πη]]ῇς Ίουιι5 οδύ ἨΗοσίοςϊ Βο, Ησονο, 435. 844: εἴ ἵΠ[, Σ. Τό. δη.---σδ. εἴπερ ἂν ιοᾷ να]βο 
καΐπε. Ὑϊκ οπἶπῃ ορια Ἠοοί γὰρ Ε55ε Ρτο οὖν. Παφιιε 1ο αοἰἀάε υογαί, Ἰἱοθί ἐζιωα 
τηφεαπέ οα09.:-28. φώτο γὰρ τίσεσθαι ἀλείτην, 5ρεναναῦ 5ο π]θασιπη ΠΠο 69ο τὸν 
ἁδικήσαντα ἑαυτόν. 

8ο---27. Ῥατῖκ οοπδρθοία Μοπε]αῖ οοπίθγϊέας πίτα ἔπτραπα 5ο τεοῖρί. 
Ῥοΐρδί, απ Ῥαγίαϊς πποτος τουίο οοηβθαθῖ φηῦ, 
πε]αιπα οοπίαοίατη. 611. παροπίθ 5ο δι σίδκο ας. 

Ῥιεριίαπί 
Ῥθηδιι οἱ οοηφοϊοηξία πανί 1π Ἀ]6- 

Αι (οπεπάπη, ἈΤοπο]ατιπα 
65586 ρταν]ίον απππαίιτη, Ῥατίάθπι πΟῦ ΠΒ] ]αοι]ῇ5 οὐ απο ΙΠδίΓΙΙΟΙΠΗ 6896: ΠΟΠ. Ἱίπηιο 
ππρθίπα οἷας ροΐθγαί 5ι5ΙΠθιθ, 
{ογογθ τευεάθγθ, Ἡθο ΒΙΡΙ λος Ῥιιάονί Ἠαβετθ, 
Έτ. ΤΠ, 3790. κ.α. 

͵ : ν 
λήνων, δειλὸς ὢν τὰ πάντα, καὶ οὖδε 

» / Δ - 
ὁπλίτης, ἀλλὰ τοξότης. Ἔνιοι μὲν οὖν 

ο μι ν΄ 2 φασιν, ἀλαζονεύεσθαι αὐτὸν τὰ ἀδύ- 
.. / 

γατα, φοβεῖσθαι δὲ τὰ τυχόντα. Οἱ 
η.) / δα. - / 

δε, ὅτι, συγκεκλεισµένοι ὑπὸ ᾿Αχιλλέως, 

οἳ Ἔρῶες τοὺς τῶν Ἑλλήνων ἀρίστους οὐκ 
3. λαο. Δ Δ αῶ οϐ 
ἤδεισαν. Καὶ ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὅτι, κωµῷ- 
ος ος ν Μας, 

δεῖν ἐποωηρημενος ὃ Ποιητῆς, καὶ σχῆμα 
ο πο : ος 

πῆς ὁπλίσεως, καὶ θράσος ἀλλότριον τῶν 
9 τρ { ο. ω] / ὅπλων αὐτοῦ προτέθεικε, ἵ ἐκ τοῦ µέλ- 
3 ν 
Ἄοντος φόβου µείζουα προσοφλήσῃ τὸν 

έλωτα. 393. Ὥστε λέων.] Καθάπε π, μς αμ / 
λέω. Μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας.] 

Μεγάλῳ ζώῳ ἐπιτυχών. γνεκροῦ γάρ φασι 
ρ ο Ἡ , 

σώματος ψη ἅπτεσθαι λέοντα. 24. 
/ / ή / Ἔὸλαφον κεραὀν.] Εὔκερων, μεγάλα κέ- 

/ 3/ /. 

ρατα ἔχοντα, ἄβῥενα. αἱ γὰρ θήλειαι 
-- / 

τῶν ἐλάφων οὐ κερατοφυοῦσι. ἛἘϊρηται 
Δ Ν ΔΝ ς -. Ν / « Ν «/. 

δε παρὰ το, ἑλεῖν τοὺς ὄφεις, οἶονεὶ ελο-- 
/ ”/ πρ Δ ” βί, 0 / φός τις ὠν. Τούτους γὰρ ἐσθίων, καθαί- 

ος νο : 
Ρεται φυσικῶς. Οὕτως γοῦν, ὅτε ἀφα- 
ων / Ν Δ / .. 

γεῖς ὥσιν οἱ ὄψεις, αὐτὸς τὸ κέρας αὐτοῦ 
/. / Δ 

προστρίβει εἰς πέτραν. θερµαμόμενον δὲ 

Οπιπῖπο Ιδῦΐας ον1 Ἠογοῖριις Ίου 5οΠΘΠΠΕ, οοηβρθοίο 
Οείδγιπα οκργερδῖς Ἰουαπα ΨΙγρί]ήας 

ω σ 
ποιεῖ τὴν ἀναθυμίασι. ῆς µεταλαμβα- 

/ ε .- .ν .] ον 

νόμιενοι οἱ ὄφειο τῶν φωλεῶν ἐξιᾶσι». 

Ἡ ἄγριω αἶγα.] Σύνηθες γὰρ αὐτῷ, 
ταύτας θηρεύεω. 3956. Πεινάων.] Πει- 

νῶν. Κατεσθίει.] Κατατρώγει. Ἐΐπερ 

ἂν αὐτόν.) ἸΚὰν αὐτόν. 326. Σεύωνται.] 

Διώκωσι. Θαλεροί.] ᾽Ακμαῖι. Παρὰ 

τὸ θάλλει, ὅ ἐστιν, αὔξει τῃ ἡλικίᾳα. 

Ἀϊζηοί.] Νεαίαι. 98. ᾿Οφθαλμοῖσιω 
ἰδών.] Περισσὸν τὸ ὀφθαλμοῖς. ρκει γὰρ 
τὸ ἰδών. Φάτο.] ᾿Ελογίσατο. Τίσα- 
σθαι.] Ἡιμωρήσασθαι. ᾿Αλείτη».] “Α- 

µαρτωλὸν, ἐχθρό. 90. Αὐτίκα.] Πα- 
ῥραχρῆμα, εὐθέως. Εξ ὀχέων.] Ἐκ τῶν 

ἁρμάτων. Σὺν τεύχεσι.] Σὺν τοῖς ὅπλοις. 

λλτο.] Καθήλατο. Χαμᾶζε.] Χαμαι. 
εἰς τὴν γῆν. 30. ᾿ἘΕνόησεν.] ᾿Εθεάσατο. 

31. Ἐν προµάχοισυ.] Ἐν τοῖς πρωτ-- 
αγωνισταῖς. Φανέντα.] ᾿Οφθέντα. Ἱκα- 

τεπλήγη.] ᾿Ἐφοβήθη, ἐδειλώθη. Φίλο 
ἧτορ.] ο προσφιλεστάτην αὐτοῦ ψυ- 
χήν. ο. Αψ δέ.] Πάλι δέ. εἰς τοῦ- 

τρ πίσω. ο πθς Πλήθος. ᾿Εχάζετο.] ᾿Α- 
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ὡς ὃ ὅτε τίς τε δρώκοντα ἰδὼν παλίνορσος ὠπεστη 
οὔρεος εν βήσσης, ὑπ ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε γνῖα, 

ὄψ τ᾽ τ ἀνεχώρησεν, ὠχβρός τέ μυ έἷλε παρειας᾽ 35 

ὣς αὖτις καθ όμιλον ἔδυ Τρώων ὠγερώχων, 

δείσας ᾽ Άτρεος υἷον, ̓ Αλεξανδρος θεοειδης. 

Τὸν ο Έκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχρείς ε ἐπέεσσι' 

Δύσπαρε, εἶδος ἃ αριστε, γυναίµανες, ἠπεροπευτα, 

αἲθ᾽ ὄφελες ὤγονός τ' έμεναν ἄγαμές τ ἀπολέσθαι. 

και κε τὸ βουλοίµην, καί κεν πολὺ κέρδιον ἡ πεν, 

ή οὕτω λώ(θην τ ἔμεναι καὶ ὑπόψιον ἄλλων. 

ἠ που καγχαλέωσι καρηκοµέωντες Ἀχαιδ, 

φώντες ἀριστηα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεκα καλὸν 

εἶδος ἔπ᾽' ἀλλ) οὐκ ἔστι [βίη φρεσὶν, οὐδέ τις ἀλκη. 
33. δράκοντα Ειδών. 38. νείκεσσε Ειδὼν----Εεπέεσσι. 
30. Δύσπαρι, Εεῖδος. 42. νι]ς. ἐπόψιον. 45. Γεῖδος. 
3δ---δτ 7. Ἠεοίος αταν]ίος ο/ανραί Ῥατίάϊς 1 Ἰξπανατη εί πηθεϊσμ]οδαπα Ππάο]ετη. 
38. αἰσχρὰ ἔπη Ηοπιθτο διιηί λόγοι ὀνειδισσικοὶ, υὲ οοηίτα καλὰ ἔπη, ἐγκωμιαστικοί. 

Ἐηδίαι. 
80. Δύσπαρ,. οχἰῆοςο Ῥατῖς! Βἱο 2ύσποσµος εί αἷἷα. Βϊταϊ]ίου κακοῖλιον Τ. 269.---εἶδος 

ἄριστε φοἡ]ίοεί, οὐ δὲ τὴν ἀρετή». Βο 1πΕ. Ε. 787. Αολνι κώκ ἐλέγχτα, εἶδος ἀγητοί, 
γυναιμανὶς, ὁ ἐπὶ γυναιξὶ µαμόμλνος. ----4Ο. ὤγονος πο ἆ ὁ μὴ γεννῶν, ἄτεκνος, ν6ὶ ὁ μὴ γεννη- 

θεῖς, ΠΟΠ Ἠδίιιδ, έ ἀπόγονος, ἔκγονος, δίγονος θὲ αἱ. α]ίεγτα Ἠου τα ζογίς. Ὀάπαπα 
(Ρτορτίε, απαπα ἀεῦορας 1) ηθο Παἴ5 65865, πθς ἹαχοΓεπι ἀλιχίδεθ51---ϕτ. καί κε τὸ βου- 
λοίμην (5ο. μᾶλλον) ἢ---41. λώβην, αῖ ορργούγίιπα, Ῥτο Ἠοπηίπε ΡΤΟΡΤΟΣΟ. --τὑπόψιον 
(κατὰ τῶν) ἆλλων' ΠΟΠ ἵαπα, διδρεοίπιν θπ8πΙ Γπυϊδιπ, ἐπονείδιστον ἄλλοις, Υθὶ ἐν 
ἄλλοις Γοτίθ εἴἴθπι τὸ ὑπόψιον εδῖ ποοΙρΙΕΠάΙΙΤΏ, ῬΓΟ τὸ ὄνειδος, τὸ εῦσος, ΟΠοίιιπ. 

4ο 

45 

νεχώρει. ΚΠρ ἀλεείνων.] Φυλασσόμενος, 

καὶ ἐκφεύγων τὴν θανατηφόρο μµαῖραν. 

33. Δράκοντα.] Μέγαν ὄφιν. Παλίνορ- 

σος.] Εἰς τοὐπίσω ληπτός. εἰς τοὐπίσω 

ὁρμήσας. ᾿Απέστη.] Ὑπεχώρησεν. 34. 
Οὔρεος.] Ὄρους. Εν βήσσης.] Ταῖς γο- 

γιµωτάτοις καὶ βασιμωτάτοις τόποις τῶν 

ἊἈ - / / Ν Ν 
ἢ, γυναῖκας εἲς µανίαν φέρων διὰ τὸ 

᾿Ἠπεροπευτά.] ᾽Απατεών, ψεῖ- 
1" 3 . , ευ, 

στα. 4ο. Αἴθ ὄφελες.] Ἐϊθε ὤφειλες. 
1 κ α΄. ας ” /. ”. / 3” Ἑστι δὲ ἐπίῤῥημα εὐκτικόν. ᾿Αγονός τ 
” 9 .ν 3” / 

ἔμμεναι.] Μὴ γεγεννῆσθαι. ᾿Αγαμός τ 
ἀπολέσθαι.] Ἡ «γεννηθεὶς πρὸ γάμου 

41. Καΐ κεν τὸ βευλοίκη».] 

κάλλος. 

ο Ἡ 
ἀπολέσθαι. 

ὁρῶν. ρόμος,] Φόβος. Τνῖα.] Γόατα, Καὶ δὴ τοῦτο ἤθελον. Ἰαΐ κεν πολὺ κέρ- 
µέλη. 35. Ὠχρός τέ µιν.] ᾿Ὠχρίασις ὃδιον Πεν] Καὶ γὰρ οὕτω πολὺ βέλτιον 
δὲ αὐτόν. Εἶλεν.] Ἔλαβε. Παρειάς.] ἢν ἡμῖν. Πεν. Ἠν, ὑπῆρχε. 42. 
Σιαγόνας. ᾿Απὸ µέρους ὃ' ἔφη ὅλον τὸ Λώβην.] Ὕβριυ. Καὶ ὑπόψιο ἄλλων.] 
πρόσωπον. 36. Εδυ.] Ὑπεισῆλθε. Με- 
ταφορικῶς, ἀπὸ τῶν εἰς τοὺς φωλεοὺς 

καταδυνόντων ἑρπετῶν. ᾽᾿Αγερώχων.] Αὐ- 
θαδῶν. ἑβριστῶν. 37. Δείσας.] Εὐλα- 
βηθείς. ᾿Ατρέος υἱόν.] Μενέλαω. 38. 
Νείκεσσεν.] Ὕβρισε», ἐκακολόγησεν. Αἱ- 

σχροῖς.] Ονειδιστικεῖς. 80. Δύσπαρι.] 

᾿Επὶ κακῷ ὠνομασμένε Πάρι. κακὲ Πάρι. 

Εἶδος ἄριστε.] Τὸ εἷδος βέλτιστε. Γι- 
ναιµανές.] Ἠτοι, ἐπὶ γυναιξὶ μαινόμενε. 

ΥοΙ,. 1. 

Καὶ ἔμπροσθεν τῶν λοιπῶν ὑποβλεπόμενον 
διὰ μµῖσο. 43. Ἠπου.] Όντως δή. 
Καγχαλέωσι.] Χαΐρουσι, ὃ ἐστιν ἐν 
χαλάσματι ποιοῦσι τὴν ψυχήν. Ἰαρηκο- 
µόωντες.] Τὰς κεφαλὰς κομῶντες, ἂν- 

δρείας χάριω. 44. Φάντες] Ὕπολογι- 
σάµενοι, ὑπολαβόντες. ᾿Αριστῆα.] ᾿Αρι- 
στο. Ηρόμο.] Πρόμαχον. Οὕνεκα-] 
Διότι. Καλόν.] Χαρίεν, ἔνδοξο. 45. 

Εΐδος.] Μορφή. ᾿"π'.] "Ἐπεστί σοι, 

κ 
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Ἶ τοιόσδε εῶν εν ποντοπόροισι νεεσσι 

πόντον επιπλώσας, ἑτώρους ερίήρας ἀγείρας, 

μιχβεὶς ἀλλοθαποῖσι, γυναϊκ’ εὖειδε᾽ ἄνηγες 

εξ Απιης γαήης, νυον ' ἀνθρῶν αἰκμητάων" 

πατρί τε σῶ ̓ μέγα πήµα, πόληϊ τε, παντί τε δημω, σο 

υσμενέσι μεν χάρμα, κατηφείην δε σοι αὐτῶ; ς 

οὐκ ἂν δη μεμείας ᾿Αρηίφιλον Μενέλαο». 

γνοίης χ’, ὄἵου φωτος ἔ ἔχεις θωλερην παρώκοιτη. 

οὐκ ἄν τοι χραίσµη κίθαρις, τώ τε δωρ' ᾿Ἄφροδιης, 

Ί τε κόμη, τό τε εἴδος, ὅ στ εν κονίησε μιγείης. ος 

ὄὀλλα μάλα Τρώες δειδημονες" Ἶ 

460. Γοτίς ἢ ἢ τοιοῦτος ἐὼν-----. 

5Ι. κατηφείη». ρτεεδίαΡῖς κατηφείη. 

ή τέ κεν ήδη 

48. εὖξειδε. 
55. τό τε Γεῖδος. 

40. Ταταίαπα Ποπαϊηῖς Ίτα ογαΜοπθιη οΏδογνα ἵπ. 5. Της οι {αἱ 69965, αιδιις 
εδ.---4δ. μιθεὶς ἀλλοδαπαῖσι, παραγενόµενος τρὸς ἀλλοεθνεῖς.----40. ἐξ ̓ Απίης γαίης, 6 Ῥε]ο- 
ΡΟΠΠΘΣΟ: οἱ ν. αἆ Α. 2ο. 

53. οὐκ ὧν δ µείνειας. ὑπομείνειας. ἨΠΟΠ ἀθῦπιθγας βδίποταο Μεποα]ατιπι εοπργθᾶἶθιι- 
ἴδια ἴθοιτη Ἱ----δ4. εχροτίινις Επῇςεος, υἰοίις ασ Ῥγοδίγασας, πα] 1] ντ 5ἳέ, ο] 
πικογθπα ἴπι οοσγυρίἰκῖς π] ΩΡἱ ἵπ Ῥασπα οπή 60 Ίο ππο]Ηίῖος, οἶια Ἰπβίσηϊς 69. Ργο- 
Βιιγα. ιηκςδί. οὔλαγαπι το ἁτίε οἱίμαγα οππομᾶΙ ἀῑσίαη Ρριία. δώρα ᾿Αϕροδίης ]8πι 
νοΐογος αοοθρθτιπί εἰπιρ]οιίου ἀθ 18, φ1 πποκ πΙΟΠΙΟΓΑΠΙΙΣ ἤ τε κόμη τό πε εἶδος, 
Γονπια δί ρι]οσιάο απαπα Ύδπιις Ἱπιρενς. Ι 4 Ρ' ΑΠΙς ]ουῖς αο 56πδα Ἰεπετίς πιτιεγα 
ἀῑσία 6556, ποπιο ἀπρῖέοί, ο. αἲ Ψπρῃ. Ἐπ. ΤΝ. 33. 

5. 57. 3Ιπη]15 ογα(1οΠῖς οοἱος Α. 221. 
Ἀππ]]α οδί {εγγαπι ἴπαιιεγο γαῖαν ἐφίσσασθαι, 4θ 

Ν. ΧΙ. 21. ΑΡροϊοΠ. 1. 601. 
{οντηα. ἆθ 60 φπ Ἱαρίάῖῦις ουσια. 
5ορι]έῖς. Ῥήιόαν, 

Βίη.] Δύναμις. ὮΌρεσσί.] Τῃ διανοίᾳ. 

τουτέστιν, οὐκ εἶ ἔμψνχος, οὐδὲ τὴν τυ- 

᾽Αλκή.] Ἡ τοῦ 
σώματος δύναμεις. 46. 7Η. τοιόσδε ἑών.] 
Η, τοιοῦτος, φησὶν, ὢν ἐπονείδιστος, οἷόν 
σε ὁρῶμεν νῦν δειλόν. ᾿Εών.] Ὢν, ὑπάρ- 

χων. Ποντοπόρῃσι.] Ταῖς διὰ θαλάσσης 

.» / 
χοῦσαν ἔχεις δύναμιν. 

τὴν πορείαν ποιουµέναις καὶ πλεούσαις. 

πόντος γὰρ, ἤ θάλασσα. Νέεσσι.] Ναυ- 

σί. 47. ᾿Ἐπιπλώσας.] ᾿Επιπλεύσας. 

Ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας.] "Αγαν εὖαρ- 

µόστους, ἢ ἐπεράστους φίλους, τουτέ- 

στιν, αὑτῷ ὁμοίους φίλους, καὶ ἅρπαγας, 

συναθροίσας. ᾿Αγείρας.] Συναθροίσας. 

48. Μιχθεί.] Παραγενόμενος, μµιγείς. 
᾽Αλλοδαποῖσιν.] ᾿Αλλοεθνέσι. ξένοις. Βὺὐ- 

εἰδέα.] Εὐειδῆ, εὔμορφον. ᾿Ανηγες.] Διὰ 
θαλάσσης πλέων ἔφερες. 490. Εξ "Απίης 

γα η Ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς καὶ μακρὰν 

ἀπεχούσης γῆς. ἢ, ᾿Απής τῆς ΤΠελοπον-. 

νήσου, οὕτω λεγομένης ἀπὸ "Απιδος τοῦ, 

232. λάϊνον ἔσσο χιπῶνα απίϊηιια Ἰοᾳισπα1 

Φορωνέως. Αἰχμητάων.] Πολεμικῶν. 5ο. 

Πῆμα.] Κακό. ἨΠόλκῃῇ τε.] Καὶ τῇ 

πόλει. Παντί τε δήμφ.] καὶ ὅλω τῷ 
πλήθει τῶν Ἐρώων. 61. Δυσμενέσσυ.] 

Ἐχθροῖς, πολεµίοις. Χάρμα.] Γέλωτα, 

χαράν. Κατηφείην.] Αἰσχύνην, ὄνειδος. 
Οἱ γὰρ αἰσχυνόμενι, κατηφεῖς εἶσι. 
53. Μεύειας.] “Ὑπομείειας ᾿Αρηΐφι- 

λον.] Πολεμικό. 53. Γνοίης κεν.] 

Μάθοις ἄν. Οἵω.] "Ὁποίυ. Φωτός.] 

"Ανδρός. θΘαλερήν.] ᾿Ακμαίαν, νέαν. 

Παράκοιτυ.] Γυναῖκα, γαμετήν. 54. 
Οὐκ ἄν τοι χραίσμη.] Οὐκ ἄν σοι βο- 
θήση. ᾖἸίθαρις.] “Ἡ κιθαρῳδία. Δῶρ᾽ 

Αφροδίτης.) Ἡ "Ἑλένη, ἢ ὅπερ ἔχεις 
κάλλος. 55. Ὅτ ἐν κονίῃσι µιγείης.] 
ο) 3} ἊἎ ε ον Δ Β / . 
Οτ᾽ ἂν ἀναιρεθῃς συστὰς εἰς µάχην τῷ 

Μενελάφ. Κόνν γὰρ ἔλεγο καὶ τὴν 
μάχην οἱ παλαιά. 5ό. Δειδήμονες.] 

Δειλοί. Ὡς πρὸς ἡμᾶς τοὺς βασιλέας. 

”Ἡ τέ κεν ἤδη.] Νῦν γὰρ εὐθέως ἄν. 
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λώάϊνον έσσο χπώνα, κακών ἔνεχ', ὅσσα ἔοργας. 

Τὸν δ) αὖτε προσεειπεν ᾿Ἀλέξανδρος θεοειδής' 

ἝἜκτορ, επεί με κατ αίσων Ενείκεσας, οὐδ᾽ ὑπερ αἰσαν' 

αἰει τοι κραδιη, πελεκυς ῶς, εστὶν άτειρης, 6ο 

ος τ᾽ εἶσι δια ὄουρος ὁ ὑπ᾿ ὤνέρος, ὃς ῥώ τε τέχνη 

υητον ἐκτάμνήσιν, ὀφέλλει δ᾽ ἀνθρος ἐ έρωην 

ὧς τοι ενὶ στήθεσσυ ἀτάρβητος νόος εστι. 

μη μοι δωρ᾽ έρωτα πρόφερε χρυσέης ᾿Αφροδίτη». 

οὗτοι ὠπό[2λητ' εστὶ θεῶν έρικυδέα ώρα. 65 

ς7. Εέσσο---ὕσσα Γέξεργας. Οἳ. ΙΠ[. 351. 58. προσέξειπε----θεοξειδής. 
6ο. πέλεκυς ξὼς Βεηί]. 

5δ-.-75. Ῥατῖν Ἡοοίοτίς ἵταπα Ρ]ασαί, οἳ 5ο ρισηςς εἱπρι]α σπα Μεπε]αο οΏετί. 
ΜΙγαπα {απιθτ, θά Ποπ. τά πΠΟΠΘΤΕ, φαοά ρεῖπιο Ίουο ἀἱσθηάαπα ογαί, 5ο ΙΠθΥΠΊθΠΙ αι 
Ἰονίίοι ατπιαζαπα οἳπὰ αγηπα{ο οοηστθᾶΙ ποπ Ρο] ακο. 

50. ἐπεί µε κατ᾽ αἶσαν ἐνείκεσας. ΙΠΘΓΙΙΟ, καβηκόντως. τί ϱΝΠΗ εταί. Ἐονἱάεγαίιις 
αροάοβίς, οί νατίο αυ] ασ.  Ἐφιάσπα καὐκθπαπα τ Γεταπη, ΙΙ] τοροµαπη, φπιαπῖο-. 
φιϊάεπι Ίπτο πιο οὔ]ατρα». Αἰαππθη, ρογρῖέν. θο. ἴι αά παπα πποάα]ατη πο. πιθεῖϊτὶ 
ἀεθοβας αἰῖος, οσα αι αἰρίάαπα οἱ Ἱπιρετιουπίέαπα απάτη Ἰαῦρας, αΙ ππ]]ο ροτῖοι]ο 
Ῥογοσ]Η σας. 

Ῥατίαϊς απίθια Ῥογκοπα οοηδέαθµάα ος ος Ἠῖν Πίου, παπα α- φοηογίυτας Εαοέαπα: 
ποη. οί Ἠοππο Ιπιυο]]ῖςς οι τοῦ εί νῖτος ἀθδίπες 5εά κατῖν Εογίϊδ: ποΠ {8ππθ δαξῖς 
Βγπηϊ οἱ Ἱπιρογίοντῖἳ απ]παϊ οιςῖ Γοτίο ραπ]]ο ]ασίαπίους δια απϊπα Ῥ]ασῖάϊ οἱ σης 
ηθο Ταπα πιο], παπα οἰοραῃς. Οππι νῖπον οοτρονῖς ρασπο Γογαπαπα ατα οοηςίῖ- 
τπετοηῖ, οοπδρεσίο ἈΠοποίαο σταντίον αγππα{ο 1ρ5ο Ἰονῖίον αγπισίας τοβιρῖς (ουτ]ζας, παπο 
αὐ Ἡοσίοτο οὐ]ατραίι5, τοἙρῖέ απππτη, οἱ αὐ Ραρπαπη 5ο αοοἰησ]δ. 

6ο. αἰεί τοι κραδίη, πᾶλεκυς ὧς, ἐστὶν ἀτειρή. (οπιραταο ποϊαμ]]δ, απαπα αά απταϊ 
ἀαπίβσπα γοίουτΘ Ἠθοθαςα ον, φιαίθπις ἵπ. ἴ]α Γογβίιάο οἱ ἱπαρογίογε]ία πΊεης οΟΠ(ΊΠθ- 
τασ, Παηια οείῷ 5υποηγπια διιπί ἀτειρὴς εὐ ἀπάρβητος, κραδῃ ἄτειρὴς εἰ ἀτάρβητος 
νόος. 

6τ. ὃς τ’ εἶσι διὰ δουρὸς ὑπ᾽ ἀνέρος----εἷσι Ρτο στανῖοταο νουαρι]ο δµῖσι, ρεπείγαί, νὶ Ἰνο- 
παληῖς, θὲ 62. ὀφέλλει δ) ἀνδρὸς ἐρωῆν, νο. ὁ πέλεκυς, πῖ οοπίτα Εθεγιπα οὐύαδαπα ἀμβλύνει, 
τοίατάαξ Ἱππρδυπῃ φοραπθῖςς αὖ ὃς ῥώ τε αἆ ὤνδρα οί τεογθιιάιτη. 

6η. δώρα ᾿Αϕροδίτης 4110 ἲπὸ ν. πὰ νδ. 54. πρόφερε Ρο ὀνείδιζε. Ίου τιπο Ἴοσο. τθ- 

57. Λάϊνον.] Δίθωω. ἈΛάϊῖνον ἔσσο χι- συ.] Εκκόπτει. ᾿ἸὈΟφέλλει δ ἀνδρὸς ἐ- 

τῶνα.] Λιθόλευστος ἐγεγόνες, λίθοις ῥρωήν.] Αὔξει δὲ τὴν τοῦ ἀνδρὸς δύναμιν 

βληθεὶς ὑπὸ πάντων ἁπωλώλει.. "σ- ὃ πέλεκυς, ὀξὺς ὑπάρχων καὶ διερχόμενος 

σο.] ἸἛνεδέδσο. "Εοργας.] Εἰργάσω. ἑτοίκως. ὥσπερ ἆ ἀμβλὺς τοὐναντίον 

5ο. Κατ αἶσαν.] Κατὰ τὸ προσηκον. ποιε. 63. Ὡς τοι.] Οὕτως σοι. ἸΑ- 

Ἐνείκεσας.] ᾿Ωνείδισας, ἐπέπλήξας. τάρβητος.] ᾿Ακαταπτύητος, ἄφαβος. ἸΝό- 

Οὐδ' ὑπὲρ αἶσαν.] Οὐδ' ὑπὲρ τὸ προσ- ος.] Νοῦς, ψυχή. 61. Ἐρατά.] 'πέ- 
κο. 6ο. Αἰεί τοι.] Διαπαντός σοι. ραστα, καλά. Πρόφερε.] ᾿Ονείδιζε. Χρυ- 

Κραδίη.] Ἡ καρδία. Ἡ ψυχή. Πέ- σῆς.] Χρυσοφόρο, καλῆς. Ἑστιαία δὲ 

λεκυς ὥς.] Ὡς πέλεκυς. Ατειρής.] Α- η γραμματική φησων ὅτι πεδίον ἐστὶ 

καταπόητο. 61. “Ὁστ' εἶσιω.] Ὅ- αχρυσοῦν καλούµενον, ἐν -ᾧ χρυσῆν Ἄφρο- 
στις πέλεκυς εἰσέρχεται. διὰ δουρός.] δίτην τιμᾶσθαι, καὶ εἶναι οὕτως χρυσῆς 

Διὰ δόρατος, διὰ ξύλου. “Ὑπ΄ ἀνέρος.] Αφροδίτης ἱερόν. καὶ οἳ μὲν, ἀπὸ τῆς 

Ὑπ΄ ἀνδρός. Προσληπτέον δὲ τὸ, κα- Πάφου" οἱ δὲ, τὴν καλήν. Κλεάνθης δὲ, 
ταφερόµενος. "ὋὍς ῥά τε τέχνη.] Ὅστις καὶ ἐν Λέσβῳ οὕτω τιμᾶσθαι ᾿Αφροδίτην 
μετὰ τέχνης. 62. Νήϊον.] Ἐύλον πρὸς χρυσῆν. 65. Οὕτα.] Οὐδαμῶς σοι. 

νηῶν κατασκενὴ» ἐπιτήδειο. ᾿Εκτάμνῃ- ᾿Απόβλητα.] ᾿Αποβολῆς ἄξια. Τὰ ὑπὸ 

κ 2 
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ὅσσα κεν αὐτοὶ δωσι, ἑκὼν ὃ οὐκ ἄν τις ἕλοιτο. 

νὺν ο αὖὐτ., εἴ μ έθέλεις πολεμίζεμ ἠδὲ µώχεσθαι, 

ἄλλου» μον κόθισον Τρώας καὶ πάντας ᾿Ἀχαιους, 

αὐταρ ἔμ εν μεσσῳ καὶ Αρηίϕιλον Μενέλαον 

συμβαλετ' ὀμφ Ἓλενη καὶ κτήµασι πασι μµάχεσθωι’ 7ο 

ὁππότερος δέ κε νικήση, κρεισσων. τε γένηται, 

κτημαβ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα, γνναϊκά τει οἶκαδ ἀγεσθω' 

οἱ ὃ ὤλλοι, φιλότητα καὶ ὄρια πιστα ταμόντες, 

ναίοιτε Τροιην ἐριθώλακα” τοὶ δὲ νεέσθων 

ο. ες ἵππόβοτον καὶ Αχαήδα καλλιγύναικα. Ἴς 

ο ἔφωθ' Ἕκτωρ δ) αὐτ' εχάρη μέγα, μῦθον ἀκούσως, 

66. δῶσι [εκών. 72. τε Εοίκαὸ.. 

ἀππέ κῖο Βο]ιο]. ΗΘδΥΕΜ. Βηΐἆ.---66. ἑκὼν δ' οὐκ ἄν τις ἕλοιτο Ί]]α 9ο. βεοῦ μὴ διδόντος. Ἐδι 
αἀθο ἑκὼν πο. ἵαπα 11ῦθῃς, νο]εη5, 56, 5110 Ματίθ, 518 ορεγᾶ, οἰκείᾳ σπουδῃ, αιιῖ τιὸ 
ΟἸατ]κο, 510 ατυϊίτίο: 5ἳ ποπ. ποοθροΓίέ α α παίιτας φπ απίοπι παίιτα Ῥοπα δαπῖ; 
Ῥετρεέαο νείεγατη Ίδια διηί βεόσδοπα. θεῖα. τιῖ οεη{1ο5 ἵπ Ῥϊπάατο. 

ο. καὶ κτήµασι πᾶσι. ΜΠιι]ίαν ἀῑνδας οππι ἨΗε]οπα αὐάισίκεο Γογίαν Ῥατῖς: ἆς φπ]- 
Ῥπη5 οἱ 1ρ5ῖς γοάεπά1ς Ππίου Αολίνος εἰ Έτο]απος αοξαπα ΕΗ16. ν. Ἡ. Ν. 626. Κ. Π14. 5η. 
οἱ. Ο0». συµβάλετε, οοπαραταίο Ἰοψ.- "τα. ἑλὼν εὖ πάντα. οπηηία οπηπίπο. Γγπι---3. 
Φιλότητα καὶ ὄρμια πιστὰ παµεόντε.. Ἰοίϊαίπτη ]απι αἆ Β. 124. ὅρχια 50. ἱερεῖα, πούπιας, 

ἀπίθ]]]σ], εί Ἠῖπο παπα 655ε 1οπίβας 6οηιι5 Ἰοᾳαθπά!, 6 5ἷς δἰπιρ]αίθς συνβέσθαι, οἱ 
ἄλλοι (ὑμεῖς μὲν) ναΐοιτε, τοὶ δὲ νείσθων τοάθιιπίο ἀοπππας Ῥτο Ἀου ἀῑπίέ 75. δργος οἱ 
᾽Αχαίδα, αἶνθ τις αἰπί ορροδίία, Ἰλιιά Ῥε]οροπηθςί, Ίος Τ]εκα]ῖας 5ο Ροῦτις Ῥος 
αρροδίδοπαπι, τό Γης δἱς ΑΤΡΟΣ, 56 Ατροζς, 4παπι Αμα Ἱπμαριαβαπες οἳ, αά 
Β. 6854. 

76---τοο. Ἠεείοτο αποίοτθ, οομνεπῖέ Ιπίος Αολῖνος εἰ Ττο]απος 4ο Ῥαρπα Ιπίου Με- 
πο]απα οἱ Ῥατίάσπι οοπκύαθηάα. 

θεῶν, φησι, διδόµενα δῶρα οὐκ ἔστι μὲν Ἕλληνες. Νεέσθων.] Πορευέσθωσαν. 75. 
ἀρνήσασθαι ὅταν εἰσί. μὴ διδόµενα δὲ Αργος ἐς.] Ες τὸ ργας. Ἱππόβοτον.] 

παρ) αὐτῶν ἀδύνατόν τινα λαβεῖν οἰκείᾳ Ἱπποτρόφον. ᾿Ιασὸς καὶ Πελασγὸς Τριό-- 

σπουδῃ. Ἐρικυδέα.] Μεγάλα, ἔνδοξα. πα παῖδε, τελευτήσαντος αὐτοῖς τοῦ 

66. Ὅσσα κεν.] Ὅσα ἄν. “"Εκὼν δέ.] πατρὸς, διείλοντο τὴν βασιλείαν. Λαχὼν 
Ῥουλόμενος δέ. Οὐκ ἄν τις ἕλοιτο.] Οὐκ δὲ Πελασγὸς μὲν τὰ πρὸς ᾿Ἐρασῖνον πο 

ἄν τις λάβοι. 67. Νῦν δ αὖ.] Νῦν δὲ ταμὸν, ἔκτισε λάρισσαν. ᾿Ιασὺς δὲ τὰ 

δή. Κάθισον.] Καθίδρυσον, καθεσθῆναι πρὸς Ἠλιω. Τελευτησάντων ὃ αὐτῶν, 

ποίησο. 60. Αὐτὰρ ἐμέ.] Ἔμε δέ. νεώτατος ἀδελφὸς ᾽Αγήνωρ ἐπεστράτευε 
7ο. ᾽Αμϕ Ἑλένῃ καὶ κτήµασι.] Περὸ τῇ χώρᾳ, πολλὴν ἵππον ἐπαγόμενως. “Ὁ- 
τῆς Ἑλένης, καὶ τῶν κτημάτων αὐτῆς. εν ἐκλήθη “Ἱππόβοτον μὲν τὸ "Άρηος, 

μτ. "Οππότερος δέ κεν.] Ὁποῖος δέ. Ὁ ἀπὸ τῆς ᾿Αγήνορος ἵππου ἀπὸ δὲ ᾿Ιασοῦ 

τρόπος διπλασιασµός. ἢ διάλεκτος Αἰο- Ἴασοω. Ἱστορε “Ἑλλάνικος ἐν ᾿Αργολι- 

λίς. Κρείσσων τε γένηται.] ᾿Ισχυρότερας, κοῖς Ἴασον "Αργος, Πελασγικὸν "Άργος, 

ἐπικρατέστερος φαν]. 2. “Ελών.] Δα- Ἱππόβοτο "ργος. ᾿Αχαϊδα.] Την Πε- 

βών. 73. Φιλότητα.] Φιλίαν. Καὶ ὅρκια λοπόνησον λέγει ᾽᾿Αχαΐαν. Καλλιγύ- 
πιστά.] Καὶ ὕρκους πιστούς. Ταμόντες.] ναικα.] Καλὰς γνναῖκας ἔχαυσαν. 76 

“Ὅ ἐστι δι ἐντόμων πονήσαντες. 74. Ναΐ- Ὡς ἔφατο.] Οὕτως εἶπεν. Ἕκτωρ δ' 

οιτε.] Κατοικεῖτε. ᾿Βριβώλακα.] Μεγα- αὖὗτ' ἐχάρη μέγα, μῦθον ἀκοίσας.] ᾿Αντὶ 
λόβωλον, εὔγειον. Το δέ.] Οὗτοι δὲ οἱ τοῦ. µεγάλως ἐχάρη, τὸν λόγον τοῦτον 
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καὶ ῥ ες μέσσον Ἰὼν Τρώων ὠνέεργε φάλαγγας, 

μέσου δουρος ἑλών' τοὶ ὃ ἱδρύθησαν ἃ ὤπαντες. 

τῶ δὶ ἐπετοξαζωντο καρήκοµόωντες ᾽Αχαιοὶ, 

ἐοισέ τε τιτυσκόµενοι λάεσσί τ᾽ ἔθαλλον. δο 

αὐταρ ὁ µακρον ἀὖσεν ἄναξ ὠνδρὼν ᾿ Αγαμέμνων 

Ἴσχεσθ, Αργείοι μη Αλλά» καυροι ̓ Αχοιῶν' 

στευται γορ τι ἔπος Μρεευ κορυθαιολος νεα 

ὋὪς ἐφαθ᾽ οἱ ὃ ἔσχοντο μάχης, ἄνεώ μ) ἐγένοντο 

εσσυμένως" Ἕκτωρ δὲ μετ᾽ ὠμφοτέρεισιν ἔειπε" ὃς 

Κέκλυτέ µευ, Τρώες καὶ Εὔκνημιδες ᾿ Αχαιοὶ, 

μῦθον ̓ Ἀλεζάνθροιο, του εΐνεκα νείκος ὄρωρεν. 

ἄλλους μεν κέλετοι Ίρωας καὶ πάντας ᾿Αχαιους 

τεύχεα κάλ ὠποθεσθαι επὶ χθονὶ πουλυβοτείρη’ 

αὐτὸν ὃ ἐν μεσσῳ καὶ ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον 0ο 

οἵους ἂμϕ Ἑλένη καὶ κτήµασι πασι μάχεσθαι’ 

ὁππότερος δέ κε νικήση, κρείσσων τε γένηται, 

77. ἄνέξεργε. 81. ἄϊσε Εάναξ. 83. τι έπος. ὃς. ἔξειπε. 

78. µέσσου δουρὸς ἕλων, ἄψάμενος. «Αἰιπί Ἀοο Ἡσεοίοτοτα ἔασετε, αί νἀεαπί Ἰοσίος 
πο οπι]έέογο 96 νε]]ο Ἰαφέατη, 5εά ἱπιρείαπα Ῥαρπο οομῖμθγθ. Ῥηίο Ἠαδία τηθάῖα δι 
Ῥατίο αττθρία αὐ 6ο Ττο]απος τερε]Η! τιέ ΤΠ 505 ογά(πος 5ο τοοῖρίαηί εί αοἴθ ορια] ο0Ι- 
αἰκίαηί, 

Το. δο. Ύοτρα 4ο οοπαξα αοοῖρί Ῥορδαπί. ΕίδΙ Ἠθοθςδθ ΠΟΠ θδί: ΠΠ ποπ οπιηία 
το] τηῖδα Εοτίαηέ 4πθπη Ῥοξιπῖ. 

83. στεῦται, τουίο Βο]ο]. υγ. διαβεβαιοῦτωι γὰρ, ὑπισχνεῖται. γιά τηας Ίαπα Β. 507. 

84. ἄνεω αοᾷ 05. ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῃ, σοῦ θορύβου ἐπαύσαντο. Ἔαπι ΗθοῖοΓ μετ’ Ἡ. ἔν 
ἀμεφοτέροισιν ἔειπε, 5θοιπάαπη θα. ἴπ θπ5 οππα Ῥατίάς οοπνεπεναῖ, Ραρπαπα οβοτί, 

02. ὁππόπερος ορ νκήση. Πίτα 1π 1ρ9ο Γωάεγε 256. ΑΡΑΤΙΘΠΙΠΟΠ αά[1οΙΕ ποινὴν ἃ 
Ττο]απ]ϊς «οἰνεπάαπι. αδὶ ν]ά6, εἰ 292. οἳ 457. 

τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἀκούσας. 77. ᾽Ιών.] λέξει. ἸΚορυθαίολος.] Ὁ αἰύλλων καὶ 

Πορευθείς. ᾿Ἀνέεργεν.] ᾿Ανεῖργε», ἐκώλυε κινῶν τὴν περικεφαλαίαν. ἐξ οὗ, πολε- 

τοῦ πολέμο. Φάλαγγας.] Τὰς στρα- µικό. δΘ4. ἜΕσχοντο.] ᾿Επαύσαντο. 
τιωτικὰς τάξει. 79. Ἐπετοξάζοντο.] ᾿Ανε τ' ἐγένοντο.] Ἡσυχοι. ἄνευ ἰωῆς, 

Ἐπ΄ αὐτῷ τὰ τόξα ἔβαλλον. 8ο. Ἰο- τουτέστι, φωνῆς καὶ θορύβου. ὃς. Ἔσ- 
σι.] Βέλεσι. Τιτυσκόμενοι.] Καταστο- συµένως.] Σπουδαίω. Ἔκτωρ δὲ μετ 
χαζόµενι. Σημαίνει καὶ τὸ, ἑτοιμάζειν, ἀμφοτέροσς.] Ἐν ἀμφοτέρος. Λέγω 

ὡς ἐκε' Ὡς εἰπὼν, ὑπ ὄχεσφι τιτύ- δη, Τρωσὶ καὶ Ἕλλησιν. Ἡ. μετὰ, ἀντὶ 
σκετο. Ἔνιοι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ψυχικῶς τῆς, ἐν, πρὸς προθέσεως. Ἔειπεν.] Ἔ- 

στοχάζεσθαι "Τιτύσκετο δὲ φρεσὶν ᾖσι. λεξε. ϐ6. Κέκλυτέ µευ.] ᾿Ακούσατέ 
Λάεσσι.] Λίθοις. Ἔβθαλλο.] ᾿Ἠκότι- µου. 87. Τοῦ εὔεκα.] Οὕὗτινος χάριν. 

ζο. 8Ι. Αὐτὰρ ὁ.] Οὗτος δέ. Μα- Νεῖκος.] Φιλονεικία. ἜὌρωρε.] Διεγή- 

κρόν.] Μέγα. ᾿Αῦσεν.] Ἓβόησε. 82. Ύεραι. 88. Κέλεται.] Κελεύει. 89. 
Ἴσχεσθε.] Παύεσθε. Κοῦρα ᾽Αχαιῶν.] Τεύχεα.] Ὅπλα. Ἐπὶ χθον.] Ἐπὶ τῇ 
Περιφραστικᾶς, οἳ Ἕλληνες. 83. Στεῦ- ΥΠ. Πουλυβοτείρη.] ΤΠ πολλοὺς τρεφού- 

ται γάρ τι ἔπος.] Διαβεβαιῦται γὰρ, ση. 09. Ἐν µέσσῳ.] Ἱοντέστι, µε- 
ὑπισχνεῖται λόγον. ῥἘρέεν.] Ἐρεῖ, ταξὺ Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν. ΟΙ. Οἴους.] 
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κτήµαθ' ἑλὼν εὖ πάντα, γυναϊκά τε, οἴκαδ ̓ ἀγέσθω" 
οἱ ὃ ὤλλοι φιλότητα, καὶ ὅρχια πιστα τάµωμεν. 

ρς ἔφαθ᾽ οἱ ὃ ἆ ὥρα πάντες ἀκην ἐγένοντο σιωπή. ος 

τοῖσι δὲ καὶ μετεειπε βοην άγαθος Μενέλαος" 

Κέκλυτε νὺν καὶ ἐμεῖο' μάλιστα γαρ ὤλγος ἑκάνει 

θυμὸν ε ἐμον. φρονέω δὲ θιακρρθήµεναι δη 

Αργείους καὶ Ίρωας, επεὶ κακὼ πολλα πέποσθε 

ένεκ᾽ έμης ἔριδος, καὶ Αλεξάνδρου ο ενεκ. ἀρχή». Τοο 

ἡμέων δ ὁπποτέρῳ θάνατος καὶ μοίρα τετυχται, 

τεθναιη: ἄλλοι οὲ θιακρυθεῖτε τάχιστα. 

οἴσετε ο «ρν ὀ έτερον λευκὸν, ἑτέρην δὲ μελαιναν, 

Γή τε καὶ Ἠελίῳ' Δυ ο ἡμεις οἴσομεν ὄλλον. 

ἄξετε δὲ Πριάμοιο (η, ὀφρ ὄρκια τάµνη 1ος 

αὐτὸς, ἐπεί οἱ παΐϊδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι, 

03. τε Εοίκαδ.. 

196. ἐπεί Εοι. 

ϱ7. τὸ ἆλγος Ῥτο το, Ἱπ]ατία οὐ Ππ]ιγῖο 8ΘηςΙΙ. 

06. µετέβειπε. 193. Έλβα ἀε)ιι]ε οἴσετε Εάρν'. ρ 

ΑΔ φρονέω, ποπ καἲῖν ἀσβηϊϊο, φῖίπα 
Ρ.ο ζω, ἐλπίζω, απ αριιά πῃο οοηςΠ παπα Ἠαῦθο. 

100. εἵνεκ ἐμῆς ἔριδος καὶ ᾽Αλεξώνδρου ἕνεκ ἄρχιπς 80. της ἔριδος, θιιοᾶ Ππάθαπα οοπίγο- 
νειεία Γαούαπι α Ῥατιάθ.---τοἳ. Νοίαρίια, φιοὰ Ττο]απὶ Τευγο οἱ 8ο] ἀιιας νἰοίπιας, 
αρηαπα ϱἳ ασηατη, οάθγο Παρεπίας, Αολνί (απέαπα ππαπα οονὶ, οἱ φαἱάσπι ασηιτη 

Ἐαοϊ]α Ἰπίσ]Ηρ]ίαιν 801 οαπΙάαπα αρηπα, Ἔθυγο πσταπι αΡΠαΠΙ πιασίλίαπα 

ολ 5 π δὲ κέλαιναν.] Τὰ οἰκεα ἑκάστῳ θεῷ 

ΠΠΑΡΘΙΗ. 

Γιῇςκα. Ἠογηατη (ας «γ2γρία Παδίναῦ Εαδίαϊἡ. 

Μόνους. 02. Ὁππότερος δέ.] Ὅστις δὲ 

πρότερος. Ο94. Φιλότητα.] Φιλίαν. Τά- 

µωμεν.] Πιστωσώμεθα, ὅ ἐστι δι ἐν- 

τόμων ποιήσωμεν. 05. 

σιωπῇ.] ᾿π᾽ ἄκρας ἠσυχίας ἐγένοντο. 

97. Κέ- 
κλυτε νῦν καὶ ἐμεῖο.] ᾿Ακούσατε νῦν καὶ 

ἐκοῦ. Μάλιστα γάρ.] ᾿Εξαιρέτως δέ. 

"λλγος.] Δύπη. “Ἱκάνει.] Καταλαμβά- 
γε. 08. Φρονέω.] Φρωῶ, βουλεύομαε, 

Διακρωθήμεναι.] Διαχωρισθῆναι. 900. 

Πέποσθε.] Πεπώθατε. 19ο. Ἐνεκ 
ἐμῆς ἔριδος.] Ἕνεκα τῆς ἐμῆς Φφιλο- 

γεικίας, καὶ τῆς ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου Ὕενο- 

µένης ἁρπαγῆς. αὕτη γὰρ ἀρχὴ κακῶν. 

101. Ἡμέων.] 'Ημῶν. “Ὁπποτέρῳ.] Ὁ- 
ποίω. ᾧτωι. Θάνατος καὶ μοῖρα τέ- 

τυκται.] Ἱουτέστι, θανεῖν 

102. Τεθναίη.] ᾿Αποθώνῃ. Διακριωθεῖ- 
τε.] Διαχωρισθείητε. Τάχιστα.] Διὰ 
τάχους, συντόμως. 103. Οἴσετε.] Κο. 

µίσετε, ἄγετε. “Έτερον λευκὸν, ἑτέραν 

με 
Ἄκην ἐγένοντο 

᾽Ακὴ γὰρ καλεῖται ᾗ ὀξύτης. 

ο 
εικαρται. 

τῷ μὲν γὰρ Ἡ- 

λίῳ, λαμπρῷ ὄντι, καὶ ἄῤῥενι, φησὶ λευ- 

κὸν ἱερουργηθῆναι ἄρνα. τῃ δὲ Τῇ µέ- 
λαιναν, καὶ θήλειαν. ἐπεὶ τοιαύτη η θεός. 

Αρνε.] "Άρνας, δυϊκῶ. 1ο. Δι ὃ 

ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον.] Τῷ δὲ Δι ἡμεῖς 

ἱερουργούμενα εἰσάγει. 

ν. 7 ερ, ο Αι ιο, 
ἄλλον κοµίσομεν ὡς ξένοι. ἐπεὶ καὶ Ξέ- 

5] 
γιος προσαγορεύεται. 105. Άξετε.] ᾽Α- 

/ γάγετε. Πριάμοιο βίην.] Περιφραστι-- 
σε τὸ Πρι παλ 
κῶς τὸν Πρίαμον. νώτί, Διὸς ὑποσχο- 

, κ . πι, δῄριη ῃ 
µένου τὴν ἅλωσω πῆς Ιλίου, συνθήκας 

.ν ΔΝ .ν « / 5 κ 

ποιεῖται προς Πρῶας» Ῥητέον οὖν, ὅτι, 
αν ν ; ο, ν 

κατ ἐνίους, οὐ πιστεύει τῷ ὀνείρ. κατὰ 
λ ε / Φον / Ν 1 σαν 

δε ἑτέρους, οὖδεν διέφερε, καὶ δι ἑνὸς 
υἳ ο .ω ον 

µονοµαχίαν, ἢ παντὶ τῷ στρατῷ, νικῆ- 
ἴ Φ /͵ ον 

σαι. ἄλλως δὲ καὶ προσετέτακτο αὐτῷ 
/ Ν / υ / 

καθοπλίσαι τοὺς πάντας, οὐ µάχεσθαι. 

"Ορ ὄρκια.] Ὅπως τοὺς ὕρκους. 190. 

Ἐπεί οἱ παῖδες.] ᾿Επειδὴ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ. 
ς Ν 

Ὑπερφίαλαι.] “Ὑπερήφανοι, ἄθεοι, καὶ 
ἡ 

παραβαίνοντες τοὺς ὅρκους, καὶ τὰς σπον-- 
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μη τις ὑπερβασίη Διὸς ὄρκια δηλήσηται. 

αἰεὶ δ᾽ ὁπλοτέρων ἀνθρῶν φρένες ἠερεθοντας 

οἵς ὃ ὁ Ύερων μετέηση» ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω 

λα ὅπως ὀχ. ἄριστα μετ' ἀμφοτεροισι γένηται 

Ὡς ἔφαθ' οἱ ο ἐχάρησαν Άχαιοί τε Τρώες τε, 

ἐλπόμενοι παύσεσθαι ὀἴζυρου. πολέμοιο. 

καί ῥ᾽ ἵππους μὲν ἔρυξαν ἐ επὶ στίχας, ἐκ δ ἔθαν αὐτοὶ, 

τεύχεά τ ἐξεδύοντο, τὰ μεν κατεβεντ’ ἐ επι γαίη 

Ὑλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δη ην ἀμφὶε ἄρευρα. 

Ἕκτωρ δὲ προτὶ ὥστυ δύω κήρυκας ἔπεμπε 

καρπαλίµως, ὤρνας τε αμ δρεί, Πρίαμον τε καλέσσαι" 

αὐταρ ὁ Τωλθύβιον προῖει κρείων Αγαμέμνων, 
ο ολ ἔπι γλαφυρὰς Ἴέναε, ἠδ ἄρν ἐκέλευεν 

οἰσέμεναι" ὁ ὃ ἄρ ουκ ἀπίθησ᾽ Ἀγαμέμνονι δι. 

Ἶρις ὃ αὖθ | Ελένη λευκωλένω ὄγγελος ἦλθεν, 

ΤΙΟ 

115 

120 

190. οἷς δὲ γέρων. 
Γ17. Γάρνας. 

116. προτὶ Γάστυ. 
121. Ερις. 

112. Γελπόμενοι. 

119. Ώεριιῖ 6556 ἰδὲ Εάρνε κέλευε. 

το]. μή τις. δαρρ]επάα δαπῖ: τπέ αάθο νεγοπᾶιιπι αἲτ, π6. νε], απο οανοαίας, ηθ.---ὃξ- 
χια δηλεῖσθαι νῖο]ανο Δ. 67. ονί βίο πποᾶο ὑπὲρ ἔρχια δηλεῖσθαι .. ο. 18. 200.---Τοδ. θεένες 
Περίθονται. ἴευε ΦιιΠί. ἄβέβαιοι καὶ ἄστατοι. πουφότεραι. ἀείρω. ἄερέθω. Περέβω. τιπᾷε μετή- 
ορος Ἆου 8θηΝιι. ο Ἐγπιο]. Ἡ. ν τοῦ. Ῥτιάσπία Ρίκο πιογθ ονν πε Οά. 
Ὠ. Ἀρτ. ὁ γὰρ οἷος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω. Μος ὅ ὅπως---γένηται 5ο. τὰ πράγματα, (πίος 

Ίπ οὓς. θδί ΕΠΙΠΗ : οἷς δὲ πράγµασι-- ὅπως αὐτα.) Ρετασαξατ ποροίϊιπα ορΏπΠο πιοᾶο Ιπίθγ 
Άππῦα 5ο. ἐγαηδὶρθηίος. Μις Ῥπίο νετο. ἘὨνσίις αἰέθγιτα ιξ τὸ ἀμφότερα »ἰπί τὰ πρόσω 
χαι τα οπισω. 

ΤτΙ-- 115. Αοορίέας οοπά1Πο ΡΙΡΠΕΡ.---ΓΤ4. τεύχτα ἐξεδύονπο. δαηῖ 5οπία, 1158 ἄερο- 
παπί Εοτίθ οἱ Ἠακίο. πΙ] απηρ]ΙΙς----Ε15. ὀλίγη δ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα Ἑπί ἃὰ ατιηα Ἠπηϊ 
Ῥοψΐία 5Ροστατ, Ἱία {αππσα Ῥαι]]ο οοδῖας Ἀοο οδὲ αά]οοθαπα, ἵα αξ Ῥατυάπη δρα αἱ Ιπίθυ 
ο0ς τοπφαοτεισς απί αἲ Ἱπτετνα τη πέος πἰτατηηιθ ἈοῑθΠΙ, σὸ µεταίχµιον. Ἰί8ῃθ 
1ρεί Ττο]απϊ εξ Αολῑν] πια ῦαπὲ πλησίον ἀλλήλων 5ἱΡὶ εκ πἆνεικο ἵπ αοἴθ. 

121-244. Ππίργροπίίας ερἰκοάἵππα ἆς Ἠε]επα απ πιάτο οἱ Ροτίαπι Ῥτοργθβεα τέ 

δὰς τὰς διὰ φιαλῶν γιγνοµένας. Το7. 
Ὑπερβασίῃ.] Παραβάσει, ἀδικίᾳ. Διὸς 
ὄρκια.] Τοὺς Διὸς ὅρκους. Δηλήσηται.] 
Ἠλάψει τῷ παρελθεῖν αὐτού. 1908. 
Ὁπλοτέρων.] Νεωτέρων. ᾿Ηερέθονται.] 
᾽Απαιωροῦνται, κρέµανται. εἷον οὐκ εἰσὶν 
σταθεραὶ, ἀλλ ἀβέβαιι. 1990. Οἷς 

δ ὁ γέρων µετέῃσι.] Ἐν οἷς δ' ἂν ὁ 
γέρων παρῃ. Ἡρόσσω καὶ ὀπίσσω.] Ἑὶς 

τὸ παρὸν, καὶ εἷς τὸ µέλλο. 11ο. 
Λεύσσει.] Ορᾷ, βλέπει. ᾿Οχ᾽ ἄριστα.] 
Ἐξόχως ἄμιστα. 112. Ἐλπόμενοι.] 
Ἐλπίζοτες. ᾿Οἴζυροῦ.] Ἐπιμόνου, χα- 
λεποῦ. 113. Ἔριξαν.] Κατέσχω. Ἐ- 
πὶ στίχας.] ᾿Επὶ τὰς τάξεις ἐφεξῆς. 

Ἐκ δ' ἔβαν αὐτοί.] Ἔξηλθον δὲ καὶ αὐ-- 
το. Ι14. Τεύχεα.] Ὅπλα. Παρὰ τὸ 
τεύχεσθαι, ὃ ἐστι, κατασκευάζεσθαι. Ἓ-- 

ξεδύοντο.] ᾿Απεδύοτο, ἀπετίθεντο. 1 Ις, 

Πλησίω.] Ἐκ τοῦ σύνεγγυς. ᾿Ολίγη δ' 
τν Ε ν / Ν ο ςγ Ν ἦν ἀμφὶς ἄραυρα.] Βραχὺ δ᾽ ἦν τὸ µε- 
ταξὺ τῶν στρατευμάτων διεῖργον αὐτοὺς 

χωρίω. ᾿Αρουρα.] Τη. Παρὰ τὸ ἄρο- 
τριούσθαι. 116. Προτὶ ἄστυ.] Πρὸς τὴν 
πὀλν. 1ΙΙ7. Καραλίμως.] Ταχέως. 

118. Προῖει.] Προέπεμψεν. 119. Γλα- 

φυράς.] Κοΐίλας. Ἰέναι.] Παραγενέσθαι. 

129. Οἰσέμεναι.] Οἴσει», κοµίσε». ἛΕ- 
λαβε δὲ ἀπαρέμφατον ἄντι προστακτι- 

οἱ. Ἶρις δ' αὗτε.] Ἡ δὲ Ἶρις, 
ω 

κου. 
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εἰδομένη γαλέω, ᾿Αντηνορίδαο Φόμαρτε, 

τὴν ᾿Αντηνορίδης. είχε κρείων Ἑλικάων, 

Λαοδίκην, Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ρίστην. 

τὴν ὃ εὑρ' εν μεγόρῳ" ἡ ὃοὲ Ε µεγων͵ ἱστον ὕφανε, τος 

δίπλακα πορφυρεην' πολέως ὃ ἐνέπασσεν ἀεθλους 

Τρώων θ ἱπποδάμων, καὶ Αχαιὼν χολκοχιτώνων, 

οὖς έθεν εἵνεκ ἔπασχον ὑπ᾿ ΄Άρηος παλαμόων. 

122. Γειδομένη. 124. [εῖδος 126. ΟΙΙπι δίπλακα µαρµαρέη. 128. Εέθεν. 

Ραρπαπα Ἰπίου Ῥατίάσπα εὐ Μεπε]αιπι Ῥτορίοενες: οχρεθίέισ τες α Ῥοοία Ρεν Ἰπιάρπα, 
ποηῦ. αῦ αλίφια ἄθα πϊβδαπι 56 δροπίθ πιπαπίθια, οἱ οἰπαρμοϊίοτ Ταπι Ῥθγδοπαπα 
κικήπθηίθιη: πὲ αάθο οὔο5θ ἵπ οπΙΠΙΕΠ. Ί]]α Ἱπ[οταίασς αποὰ αΠβῖ που Πές κα]ίοπ, 
ααοιίος Πί, οκ Ίρδα το ποοθδεῖία» δαβοπΙζας, αἱ Ε. 453. Ψ, 19δ. Αβειπηκεταί π]α Γασἴθπα 
Ἰμαοᾷϊορς, ο Ῥτίαπιο παί, Ηοε]ῖοποπῖ, Απίοποσϊς Πμο, παρέα. Ῥεεαν. 7.251. 

ΟΩιιοά κὶ 4θ ορἰκοᾶἵ νἱτέπίθ ϱγ.5, πλ] αἲ τοπ ΙπΙππαπΠι αῦ Ἀου Ηε]επα Ῥτο- 
Ετθδσι Ῥτοβοσίατη νίάρας. Αί αβετί πατταίῖο νανείαίεπα οί Ἱποιπάϊαίοπι, ορροσἑαπ]- 
ἰαΐθ ποδοθηάϊ οι ἱρσαπα Ἠεϊοπαπι, ἔαπα Μοπε]αισα, ὮἼγεδοπι, Α]αοθιι, Τάοπιεπειιπῃ. 
Νεο νεπο εχἰκήπιατο νο] πατγαίαπη ου αοοερῖδε Ῥορίαπη α τηα]οπίριις: 564 Ροεία 
Ἰηρεπίο Ργοραμί]ε Ἠου ν]άετὶ ἀεριίς Ἰπίευ Ῥτοδρίοϊοπίος ἆ9 πηαχο εῖαπι Ἠε]επαπι Βιι- 
Ίφο: ἀῑάΤιο απῖπι Ῥος ρθπα Ἠπηδίο, οΟΏΡΊΟΣΦΟ5 εχονοέης ταρεπίε ἀθροβι]θκο σπα, 
οἱ αἀνοπίθπέίβιις Ῥτεβουπίβ»,  οπ1βδαπι τεῖ εχροποτεηί, Ἠε]επαπῃ 4ποβπθ ποναπι 
τοπα αι 1]κςο δἱ Ἡπ ππγάπα Ῥγουυσνήκςθ, 1ρδ15 απίοπα πηι][θγσα]α Ππίργεγαῦ πο55ε, αρ 
ᾖαπα ἆ9 6ο, παἰτὶ ππατί(ο Ίρσα ο6σδασα δἱε. Ορέστη ν]άθ5 τηογος Ιή15 τας: πΙ]Ι] ἆθ 
56ηδι απίπηϊ Γεπιῖηα, ακροοαπᾶς ΡαβΠαΤη Ἰπίοτ ἆπο πιαπίέος, πιεπιογαζανς π]μ]] 4θ 
αΠΠΟΤΘ, παϊκογαίίοπθ, Ῥιάονθ: οΠΙΠΙΠΟ 6ἶα5 4θ ατα Ραρπαίαγ, ππ]]α ταίο αβείασ. Ελ- 
οἳς ἑαππθη Ίου ἵρδητη αἲ ἀἰμηίίαίοπα οἱ αιδιεπ(αίοπι απέίφπαπα ερίσαπι, 

125. ἱστὸν ὑοχίωπι. ἴε]απι. εν αρροφΙΒοπεπι, δίπλακα 80. χλαῖναν. (199 δίπλαξ 
Βιιθυ]έ οπή Ίρδα νοκ πο. παπα πποᾷο. νεςπποηά ροπιι5 ἀθε]ανατο ροδδῖί, ἀπρίέαίαπι 
ᾗαπα Ἰπίεν νοίετες, οσα πιοᾶο 4θ νοδίε ἀπρ]ίοίίοτ σοπιρµεπία, εἰ οοτρονί οἰνοιπη]θοία, 
ποᾶΟ. ἆθ νοδίο Ἱπίργίοτίυιις ν]]]]5, πποᾶο ἆθ νοσίο ἀπρ]ίοί ΒΙΟ (διµίπω) αοοϊρίαηίς ηθο 
τουθη!ίογο», ἵπ Ἠΐς α]πιας. ἵπ Του]. ο Ῥα]μο, Ῥ. 396. τοια εκρεαἸιηίζ. Ῥτορανίμος 
οδέ Ῥτίτηα παβῖο, Ει]ςςθ ἰθχίπη απηρΗας εἰ αι, 41ο ἀπρμοπίο Ππνο]ν] οοσρι5 Ῥοββεῦ 
ἀεβιοπίς ἵπ Ῥεάε». 

πολέας ἐνέπασσεν ἀέθλους. πάσσειν Ῥθ ποικίλλει, Βριιῖν ναπίατε, Ῥοπο τοάΙ δισ. Ύἷα. 
ατίο Ἠαιιὰ ἀἰκονίπα: β]ΐπο απ. Ἰαπηθ]]ής απτεῖς αἰίοχίῖς 2 αοι αβικὶς 2 Νοίαβι]ία απίθτη 
οοσασταηέ 1π Ἠοπιεεῖοίς ῬΡιατίρας. Ἰουῖς ατίῖς (οχίοτῖο Ιπογεπιεπία Ῥτείδοα ας τείαίθ, 
ατιος {οῦ (ωπίαταπηφε τογαι φροοῖθς Ιπίρχοτο παγγαηίαν πηπ]θγος. ἸΠαχυτίς Ἱπρεπῇ 
οοπβηκογθ Ἰήπο 5οτίοτος πρεπάα ππασῖς απ ππταπάα, αἱ «αδοπῖς Ἱεηαπα ΟΡθΓΟ5Θ 
τοχίαπις οἱ εἱρπῖς νατῆς ογμα(απη, δίπλακα πορβυρίην, ΑΡο]]οπ. 1. 721. 5ᾳ, 

128. Μοποπάια δὲ 5οπιθ] ἆᾳ οὐβογναπάο Ρεΐδ0οΟ ΒΟΓΠΙΟΠΘ, 5ρθ οὐνίο, ᾳιιοᾷ πια- 

ἡ τῶν θεῶν ἄγγελα. Σημαίνει δὲ δύο, ήν δ’ εὗρε.] Ταύτην δὲ κατέλαβε. Δέον 
αὐτὴν τὴν σωματοειδῃ θεὰν, καὶ τὸ νε- εἰπεῖν, ἣν, ἄρθρον προτακτικὸν ἀντὶ ὑπο- 

φελῶδες σύστηµα. οἷο' ᾿ρισσω ἐοα- τακτικοῦ. Ἐν μεγάρῳ.] Ἐν τῷ οἴκῳ. 
κότες, ἅς τε Ἐρωίων Ἐν νέφεσι στή- 126. Δίπλακα.] Διπλοῖδα, διπλοῦν ἵ- 

Ρίξε, έρως µερόπων ἀνθρώπων. 192. µμάτιον, ὅ ἐστι, χλανίδα. Μαρμαρεη»ν.] 

Γαλόφ.] Γάλῳ. Γάλως, δέ ἐστω ἀνδρὸς Λαμπρὰν, λευκήν. Ἠολέας δέ.] Πολ- 

ἀδελφή. ᾿Αντηνορίδαο.] ᾿Αντήνορος παι- λοὺς δέ. ᾿Ενέπασσεν.] ᾿Ενεποίκιλλεν, ἐν- 
δὺ, Ἑλικάωα. Δάμαρτι.] Γυναικί. έπλεκε. "Όθεν καὶ τὰ ποικίλα παρα- 
Παρὰ τὸ δεὺμῆσθαι, καὶ ὑπτετάχθαι πετάσµατα παστοὶ καλοῦνται. ᾿Λέθ- 
τῷ ἀλδρί. 193. Ἔχεν.] Ἐἶχεν ἐγε- λους.] Νῦν τοὺς κατὰ τὸν πόλεμον πό- 
γαµήκει. Ἐρείων.] Βασιλεύς. 124. Εἰ- νους. 128. Οὓς ἔθεν εἵνεκα.] Οὕστινας 

δος ἀρίστην.] Την μορφὴν καλήν. 125. ἕνεκα αὐτῆς. Ἔπασχο.] “Ὑπέμενον. 
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ἄγχου. δ᾽ ἱσταμένη πρεσέφη πέδως ὠκέα Ἶρις" 

Δευρ᾽ ἴθι, νύμφα φίλη, ὥω θεσκελα ἔ εργα ἴδηαι 139 

Τρώων ϐ' ἱπποδάμων, καὶ ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

οἳ πρὶν ἐπ ὠλλήλοισι φέρον πολύδακρυν Άρηα 

εν πεδῳ, ὀλοσῖο λιλαιοµενοι πολεµοιο 

οἱ δη νὸν έαται σιγή, πόλεμος δὲ πεπανται, 

ὠσπίσι κεκλιμένοι, παρα ὃ ἔγχεα μακρα πέπηγεν. 

αὐταρ ́ Ἄλεξανδρος καὶ ᾿Αρηίφιλος Μενέλαος 

μακρης ἐγχείησι μαχήσονται περὶ σέιο" 

τῷ δὲ κε κήσαντι φίλη κεκλήσή ὤκοιτις. 

ὋὪς εἰπουσα, θεω γλυκὺν Ίμερον ἔμβαλε θυμῷ 

ὠνδρός τε προτέροιο καὶ ἄστεος ἠδε τοκήων. 149 

αὐτίκα ὃ ἄργεννησι καλυνψναµένη ὀθόνησε, 

ὡοματ' εκ θωλώμιοιο τέρεν κατα δάκρυ. χέουσα, 

120. ὠκέα Εἶρις. 

135. Ε. τῷ δέ γε. 

η έιπι οροτα αθίαας Ιπίεγροπί ας: 
«πρ. 4ο Αροβιπο Α. 97. 

139, Δεῦο ἴθι, Νύμβα φίλἠ. 

130. θέσκελα Γέργα Είδῃαι. 
130. Εειποῖσα. 

ὑπ Άργπος παλαμάων Ῥτο ὑπ ὌΑρεως, Ιπ Ρε]]ο. 

χαῖρας ἀφεξει. 6 φοχεθητῖος αΙπη]]α.. 
Αρρατοί νου. Νύμφης Ἠοποτὶς νοσαρ]απα Ραήςσθ, τί 

133. ὀλοξοῖο. 
Ι4Ο. ΕιΕ. προτέρου καὶ Γάστεος. 

Φις 

δέστοινα. βα]ίθΠι ΟΠΙΠΙΠΟ ῬτοΟ γυνή. βέσκελα ἔργα, πεῶγμα Λεῖον. θαυμάσιον, Το ΠΠΙΓΟ 2 3: οΥ. ρῶγμ' (ή 7 
θνεπίι.----135. ἀσπίσι κεκλιµένοι ῬΓΟ ἐπὶ, ἐν ἀσπίσι. 

ο Φ. 540- φΆγῶν ος σῖο οσα ο { ἴοη 
Αοζῖνο σώκε ὤμοισι κλήαντες 81Ο ἴΑΠΙΘΠ πηοάο ἀῑοα δαπέ, ἵπ ρδα 

Α. αΤι. στήλη κεκλιµένος. 
απϊαϊ ]αφὶς. 
Ῥαρπα Λ. 502. Ν. 488. 

Β]ο πιιάε 5ο]οί νοσθπα Ῥοπεγοθ. τί 
γΥππσήίαπαπα οδί: δίαπέ ἰοπφίς 

130. Ναπαο απά[ίο, ρασής, ραγθπέτη ππατ]φας Ρρτῖοτῖς ἀθείάθγίο πιοία Ἠε]ειπα 
Ῥτουθθ]ξ αἁ πΠσο5. Αάἀδρεοα Ρεγοιιςδὶ Ῥη]οτίαάίποπα {εππα φέαροπῦ 1ρ5ί 58µ85. 
1νοσ5 πουΙ]ςδίπηιας. 

Ὑπ' Ὄβρηος παλαμάων.] “Ὑπὸ τῶν τοῦ 
πολέμου χειρῶν. “Οτὲ δὲ, μηχανῶν, ὣς 

Ὡς δ’ ὅτ᾽ ἀνὴρ ἀπάλαμνος. 120- 

᾽Αγχοῦ.] Πλησίον. Ἱσταμένη.] Στᾶσα. 
Ἡροσέφη.] Ἡροσεῖπε. Πδόδας ὠκέα.] 
Ἠοῖς ποσὶ ταχεα. 18ο. Νύμφα.] 

Νύμφη, ᾿Ιωνικῶς. Θέσκελα.] Θεῖα, θαν-- 
µαστά. ᾿δηαι.] Θεάση. 131. Ἱππο- 
δάµων.] Ἱππικῶ», πολεμικῶ». Χαλκοχι- 
πώνων.] Σιδηροθωράκων. 132. Οἳ πρί.] 
Οἵτινες τὸ πρότερν. ᾿ἸἘπ᾽ ἀλλήλοισι 
φέρω.] ᾿Επέφερον ἀλλήλοι. Πολύδα- 
κρυν.] Πολλῶν δακρύων καὶ στεναγκῶν 
αἴτιον, διὰ τοὺς ἀναιρουμένους ὑπ' αὐτοῦ. 

133. Ὁλοσῖο.] ᾿Ολεθρίον. Διλαιόμενοι.] 
Ἐπιθυμοῦντε. 134. Ἔαται.] Καθέ- 
ζονται. Σιγῇ.] Σιωπῃ. 135. ᾿Ασπίσι 
κεκλιµένοι.] Ταῖς ἄσπίσιν ἐπικείμενοι. 
Παρὰ δ᾽ ἔγχεα μακρὰ πέπηγε.] Παρα- 

ΥΟΙ,. 1 

.. 
εκει 

Ἔμβαλεν.] ᾿Ενέβαλε. 

πέπηγε δὲ αὐτοῖς, ὃ ἐστι, παράκειται τὰ 
μακρὰ ὃόρατα. 137. Μακρῆς ἐγχεί- 
ησι.] Τοῖς μµακροῖς δόρασι. 1389. Τῷ 
δέ κε νικήσαντι.] ᾿Αντὶ τοῦ, τοῦ δὲ νική- 

σαντας. Κεκλήση.] Ἐληθήσῃ. "Άκοι- 

τις.] Γυνὴ, γαµετή. 139. Γλυκὺν ἵ- 

µερον.] Γλυκὺν πόθον, ἠδεῖαν ἐπιθυμίαν. 
Θυμῷφ.] Τῇ ψυ- 

χἩ. 14ο. ᾿Ανδρός τε προτέροιο.] Τοῦ 
πρώτου ἀνδρὸς, ἤγουν τοῦ Μενελάου. Καὶ 
ἄστεος.] Καὶ τῆς πόλεως. Λέγει δὲ, 

τῆς Σπάρτης. ᾿Ηδὲ τοκήων.] Ιαὶ τῶν 

γονέων. 
141. Αὐτίκα.] Παραχρῆμα, εὐθέως. 

᾿Αργεννῆσι.] Λευκαῖς, λαμπραῖς.. Καλυ- 

ψΨαμένη.] Σκεπασαμένη. ᾿Οθύνῃσι».] 'Ο- 
θύναις. δὲ, αμα λινοῖς. 

142. Ὡρμᾶτ'.] Ὅρμα, ἐξῄε. Ἐκ θα- 

λάμοιο.] Ἔκ τοῦ κοιτῶνος, ἐκ τοῦ οἴκου. 
Υ 

Τυνδάρεω λέγει, καὶ Λήδας. 

Λέγει 
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οὐκ οἵη, ἅμα τήγε καὶ ἀμφίπολοι δύ ἐπωτο, 

Αἴδρη, Πιτθηος Ῥυγάτηρ, Κλυμένη τε βοώπις. 

αὔγα ὃ) ἔπει ἴκανον, ὅθι Σκαιαὶ πύλαι σαν. 145 

οἱ ο αμφὶ Πρίαμιον καὶ Γώνθοον Ίδὲ Θυμοίτην, 

Λώμπον τε, Κλυτίον ϐ, Ἱκετάονό τ. ὅζον Άρηος, 

Οὐκαλέγων τε καὶ ᾿Αντήνωρ, πεπνυµένω ὤμφω, 

είωτο δηµογέρωτες ἐ επὶ Σκαήσι πύλησι, 

γήραϊ δη πολεμοιο πεπαυμενοι’ ἀλλ᾽ ὠγορηταὶ 16ο 

εσθλοὶ, τεττίγεσσιν εοικότες, ὅτε κοῄ ὕλην 

δενδρέω εφεζόµενοι οπα λειριόεσσαν ἱεισι" 

151. τεττίγεσσι Γε[οικότες εἳ ὕλξην. 

143. Ώια [απη] αἀκίαπί ππαίτοπΏ εκ ποτε ᾖδίις ερίαΐ. Ἀϊο Ῥεπο]ορο Ῥτο- 
ορᾶῖέ Ο4. Α. 235. οἱ αἰ.---144. Έίλτα, Ριεμαῖ βία, Τ]οσαί πιαίογ: 4παπῃ ΤἨοδουτῖ, 
οππι Ἠε]επαπι ΑρΠΙάπε εγναίαπι α ΤΠοσςθο Ἠβετατεηί, 5θγναπα αὐάκοτιπέ: ππὰθ 
Ί]α οπα Ἠε]επα Ττο]απι ρτο[θοία ο5εο ἱταδῖία ού. Τα 5α]ίοπι Ίο α Τναρῖοις οἱ 96- 
τῖοτίρας ααπί πατγαία,--- 15ο. ὦγορηταὶ Ἱκία ορίαίε αἲ Ῥτιάθππίαπα ἵπ σουηδ] Ρος 
ερεοίαῖ, «παπι α εἰοηαθπίί ποοπεπι 5εγογΙη ορίαΙτη.---Τ51. 2. Πορ] νθυδας 
οσα Ῥτορίος 5ἱηρι]ατοιη οἱοφιπεπίί ποίαοπθια ἔππα Ῥτορίες οἴσαάας, σέττιγας, ηιᾶ- 
τΗτη οαηί5 αΡριιά πηι]έος βογρίοΓες α δπαν]ίαίο οε]ευταίας.  Οἶσαάας πιάνο αγβονΙρς 
Ἰπφίάεπίος τεσίο πιεπιογαξς (κυανόπτερος ἠλέτα τέττιξ ὄζῳ ἐφεζόμενος θδί αρ. Ἠελίοί. Ἀο, 

Τέρεν.] ΎΤρυφερόν. ᾿Αντὶ τοῦ, ὑγρόν. 
Δάκρυ χέουσα.] Δακρύουσα, κλαίουσα. 
143. Οὐκ οἵη.] Οὐ μόνη. "Άμα τῇγε.] 
Σὺν αὐτῃ δε. ᾽Αμϕίπολοι.] Θεράπαιναι, 
δουλίδες. 144. Αἴθρη Πιτθηος.] Ἑτέρα 

τῆς Θησέως μητρός ἐστιν αὕτη ἡ Λἴθρα. 

Αἰσχρὸν γὰρ ὑπάρχει, θεραπαΐνης τρόπῳ 
ἀκολουθεῖν τῇ “Ἑλένῃ τὴν Αἴθραν, ἑκυρὰν 

γομισθεῖσαν». 
κος, Ἠειρίθους καὶ Θησεὺς, ὁ μὲν Διὸς 

ὢν, ὁ δὲ Ποσειδῶνος, συνέθεντο γαμῆσαι 

Διὸς θυγατέρας. Καὶ ἁρπάσαντες τὴν 

Ἑλένην κομιδῇ νέαν, παρατίθενται εἷς 

ἜΑφυδναν τῆς ᾿Αττικῆς Αἴθρη, τῇ Πιτ- 

θέως μὲν θυγατρὶ, μητρὶ δὲ Θησέως. 
Οὔὕτως εἰς ᾧδου παραγίγνωται ἐπὶ τὴν 

Περσεφόνην. Οἱ δὲ Διόσκονροι, μὴ ἄπο- 
λαμβάνοντες τὴν ἀδελφὴν, τὴν ᾿Αττικὴν 

σύκπασαν πορθοῦσω, Αΐθραν δὲ αἰχμα- 

λωτίζωυσι. Πιτθπος.] Τοῦ Πιτθέως. 

Κλυμένη τε.] Καὶ ή Κλυμένη. Βοῶπις.] 
Ἐθόφθαλμος, καλή. Ἰάς. Αἶψα.] Τα- 

χέως, συντόμως. Ίκανον.] Παρεγένοντο. 

“θι.] Ἓνθα, ὅπου. Σκαιαὶ πύλαι.] Αἱ 

τῆς Ἰλίου. Αὖται δὲ καὶ Δαρδάνειαι 
προσαγορεύονται, δι’ ὧν ἐξῄεσαν εἰς τὸ 

πεδίον οἱ Τρῶες. Σκαιαὶ δὲ εἴρηνται, τοι 

Ὡς γὰρ ἱστορε Ἑλλάνι- 

λεσός π. .- .ω / Ἀ 6ϐ 
ἀπὸ Σκαιοῦ τοῦ κατασκευάσαντος, ἢ ὅτι 

ἐν τοῖς σκαιοῖς καὶ ἀριστεροῖς µέρεσι τῆς 

πόλεως κεῖνται. Οἱ δέ φασιν, ὅτι ἀπὸ 

τοῦ, σκαιῶς βουλεύσασθαι τοὺς Ί]ᾷας. 
Δ ΔΝ Ἂ « . 94 νά 

τὸν γὰρ δούρειον ἵππον κατ αὐτὰς ἐδέ- 

ἔαντο τὰς πύλας. 146. Οἱ δ᾽ ἀμφὶ 
Ν 

Πρίαμον.] Οἱ δὲ περ τὸν Πρίαμον. 
ρω Ν 

Πάνθουν.] Πάνθου. Ἰαὶ τὰ ἐφεξῆς δὲ 

ὁμοίως τούτοις εἰσὶν ὀνόματα κύρια. 147. 

Όζον ρηος.] ᾽Απόγονον Αρεος. πολε- 

µικό. 148. Πεπνυμένω ἄμφω.] 'Δμ- 
φότεροι φρόνιµοι καὶ συνετοί. 149. Εἷ- 
ατο.] ᾿Εκαθέζωτο. Δημογέροντες.] Οἱ 
τοῦ δήµου ἔντιμοι παρὰ τὸ γῆρας. 159. 
Γήραϊ δή.] Διὰ γῆρας. ᾿Αγορηταί.] Δη- 
µηγόροι, σύμβουλο. 151. Ἐσθλή.] 
᾿Αγαθοί. Τεττίγεσσιν ἐφικότες.] Τέττιξι 

παραπλήσιοι. Τιθωνοῦ τοῦ Λαομέδοντος, 

Πριάμου δὲ ἀδελφοῦ, ἠράσθη ἡ Ημέρα. 
ἐξ οὕπερ ἔτεκεν υἱὸν τὸν Μέμνοα. Μα- 

κρῷ δὲ βίῳ δαπανηθέντος ἐκείνου, µετέ- 

βαλεν αὐτὸν εἰς τέττιγα Ἡ θε. Διὸ 

δ) αὐτοῦ τοὺς συγγενεῖς δημογέροντας 

τέττιξω εἰκάζει ὁ Ποιητής. “Ἱστορεῖ 
Ἑλλάνικο ῥ᾿οικότες.] Ὅμοιοι. Οἵτε 

καθ ὕλην.] Οἴἵτινες κατὰ τὴν ὕἕλην. 

153. Δενδρέῳ.] Δένδρῳ. ᾿Εφεζόμενοι.] 
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τοιοι ώρα Τρώων ἡγητορες ἠντ' επὶ πύργῳ. 

οἳ ὃ ὡς οὖν εἶδον ̓  Ελένην επὶ πύργο μούσα», 

ἷκα προς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευον' Ίςσς 

Ου νεµεσις, Ίρώας καὶ εὐκνήμιδας ᾿ Αχαιοὺς 

τοιῇδ) ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχει 

αίνως άθανατησι θες εἰς ὦπα ἔοικεν. 

ὀλλα καὶ ῶς, τοίη πο εοῦσ’, εν υηυσὶ νεέσθω, 

μην ἡμν τεκέεσσί τ᾿ ὀπίσσω πημα λίποιτο. 16ο 

ὋὪς ὤρ ἔφαν' Πρίαμος δ᾽ Ἑλένην ἐκαλέσσατο φωνη: 

θεῦρο πάρο ἐλθοωσα, φίλον τέκος, Ίζευ ε ἐμεῖο, 

ὀφρα ἴδῃ προτερόν τε πόσι, πηούς Τεν φίλους τε 

οὔτι μοι αἰτίη ἐσσὶ, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσω, 

οἵ µοι εφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν Αχαιών 16ς 

154. Γεῖδον. 155. [ῆκα 6ἵ Γέπεα. 158. εἰς ὦπα Γέξοικε. 
163. ὄφρα Είδη. Ἐπται ὄφρα ἔδῃς. 

Ἡ. 3403.) π8πα Ίαν 5οἶας οππογᾶς 6596 οοηείαῖ. Οοηδίας φποφαθ Ἰου οσαάαγατη Εελ5 
ηΟΠ. αἱαγαπη, 5οὰ ΠΙΘΙΗΡΓΑΠΗΓΙΤΗΑ ΤΠ Ῥεοίοσο ατίτιζα, 50Π05 οἀθγο. (ἀιγυρὴν καταχεύςτ᾽ 
ἀοιδὴν Πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων Ἡεκῖοᾶ. "Εργ. 580.) Όια 4ε το νἰάθπάϊ φοπἱρίοσος τσιπ 
παζαγα Πάπας ϱαἷρας οσα οὐκεγναίιτη, Ίαπι. Ατίκιοίείοπι νετα ἆς οἴσαάαταπα οαπέα 
ιβ] ἶκκο Ἡ. Απ. Υ. 2ο. ΤΝ. 7 εἰ 9. ο. Ἰζοθρρεπ α . Ἱ. Είδί Ἠτο α- Ροείαγαπα ἵη- 
τοτρτοίαίοπε αΠεπα φυπές αά οπαπα {απίαη ρεοϊαηί θα απ νι]ρο ογεδῖία καπές πο 
ο κα ροσς κοἰεπα» ἀοοίσίπα {ΕΠΘΠΙΗΣ. ὅπα Ἀειριόεσσαν, ἴθηθταπα, Ἰάπο πιο]]θπη, 
8βΗ.νθπη. Ῥτορτῖε λείρια, πὰ ἄνθη. 

156. Οὐβογναίο ενι ουνία, Ῥα]ογιάίπεπα Ἠείεπα ορίπαθ ε5εε ἀθεοπρίαιη 6 
υἶπι αἲ απίπιος «ροοίαπθῖαπα, οἱ πλΙ]έΟ πιαρ]ς 5θπ πα ἵπ. Ἠου τθΓατΏ πποππθηί{ο. οδίτα- 
δις Πμοκείπαϊί οὐφετναίῖο ποῖα θνί. Ῥταωϊνεταί ΟμΙποβ]. ΥΤΠΤ. 4, 21. 22.---16ο. 
λίποιτο. πιει ία πιαπεαἰ αγριᾶ πος, Ίἶ]α, ας θδί πΊμα, Ῥογπϊοίον πιοδὶν οἱ Ιἰδεγὶς 
πιοδέγῖς. 

τότ---- 17ο. Ῥτίαπηι5 αἰίγασίαπη αἆ 56 Ἠε]επαπῃ 4ο ΑΡαΠΙΘΠΙΠΟΠΟ Ιπίειτοραῦ. 
163. ὄφρα Ίδη τὸν ἄνδρα, τοὺς συγγενεῖε, τοὺς οἰκείους. 
16Η. 5. Ωιοά ποπ. Ἠε]επα οπ]ρα ποοϊάϊκο ἀἴσετο να] παπο ρος ἀθογαπῃ ἀροτοία 

οχοιιδαί: ος Πά]οῖο Ποπαϊπαπα ταΙοταπι, 46 απο ππαῖτα ἀἱδραταία 8απί. οἱ. 04. Α. 32. 

Ἐπικαθεζόμενοι. "Ὅπα.] Φωνήν. Λειριό- καὶ ὥς] ᾽Αλλὰ καὶ οὕτως τοιαύτη εὐ- 
εσσαν.] ᾿Επιθυμητὴν, Ἠδεῖαν. ὅτι οἳ ἅλ- ειδς ὑπάρχουσα. ὙΝεέσθω.] Σὺν τοῖς 
ῥενες τῶν τεττίγων ἄδουσιν. Ἱεῖσω.] Α- "ἝἛλλησι πορευέσθω. 16ο. Τεκέεσσίτε.] 
φιᾶσι. 153. Τοΐοι ἄρα.] Τοιοῦτοι δή. Καὶ τοῖς τέκνοι. Πῆμα.] Βλάβη, κα- 

Ηγήτορες.] ᾿Ἡγεμόνε. "Ἠντο.] Ἔκα- κάν ἈΛίπηται.] Καταλειφθέίη. τό. 
θέζοντο. ᾿Ἐπὶ πύργῳ.] ᾿Επὶ τῷ τείχει. Ὡς ἄρ ἔφαν.] Οὕτως εἶπο. ᾿Ἐκαλέσ- 
Ἰσ4. Εἶδω.] ᾿Εθεάσαντο Ἅἠ᾿Ιοῦσαν.] σατο.] Ἐκάλεσε. 169. Πάροιθεν.] Τὸ 
Παραγενομένην, ἐρχομένην. 155. Ἡ- ἕξῆς ἐστι παρελθοῦσα ἐν πρόσω, δεῦρο. 
κα.] Ἠρέμα, ἠσύχως. Πρὸς ἀλλήλους.] "Ἴζευ.] Καθέζου. 163. Ὄφρα ἴδῃς.] 

Πρὸς ἑαυτού. Ἅ᾿Αγόρευο.] Ἔλεγο. "Ὅπως θεάσῃ. Ἡρότερόν τε πόσυ.] Τὸ» 
156. Οὐ νέµεσις.] Οὐ µέμψι.. α57. πρότερὀν σου ἄνδρα. Ἠπούς τε.] Τοὺς 

Τοιῇδ) ἀμφὶ γυναικί.] Περὶ Ἐσιαύτης γυ- κατ ἐπιγαμίαν συγγενεῖς. 164. Οἴτι 

ναικός. 1558. Αἰνῶς.] Λίαν, πάνυ. Θε- µοι αἰτίη ἐσσί.] Κατ᾽ οὐδέν µοι αἰτία 
Ἡε-] Θεαῖς. Εἰς ώπα.] Τὴν πρόσοψιν. ὑπάρχεις. θΘεοίνύ µοι.] Οἱ θεὶ δή µοι 

Ἔοικεν.] Ὁμοία ἐστί. 159. ᾽Αλλὰ 16ς. Οἵ µοι.] Οἵτωές μοι. ᾿Ἐφώρμη- 
πα 
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ὧς μοι καὶ τόνὸ ἄ, ρθρα πελώριον ἐξονομήνης, 

ὅστι 1 ε εστὶν Αχαιος ὠνήρ ἠύς τε μεγας τε' 

Ἶ τοι μεν κεφαλή καὶ .μείζωες ἄλλοι ἔωσι, 
ΔΝ 

καλον ὃ οὕτω ἐγὼν οὕπω ἴδον ' ὀφθαλμεῖσιν, 

οὐ» οὕτω Ὑεραρόν' (βασιλήϊ γαρ ὀνθρι ἔ εοικε. 17ο 
απ ”» 

Τον ὃ Ελένη μύθοισιν ὠμείβετο, Ία γυναικὼν' 

αἰδοιός τέ μοι εσσὶ, φίλε έκυρε, δεινός τε 
ς ” / ΄ « -” Ἂν ς /΄ ον 

ὡς οφελε θώνατός μοι ὡδεῖν κακὸς, ὁππότε θ εὓρο 
ς 4. . κε / / ο 

υμει σω ἐπόμην, θάλαμον γνωτοὺς τε λίπουσα, 

παῖδα τε τηλυγέτην, καὶ ὁμηλικίην έρατεινήν. τ75 
/. δν ; /͵ 

169. Είδον. 17ο. ἀνδρὶ Γέξοικε. 172. φίλε Εεκυρέ. 

ση.---τόθ. Νοπάππα απίο Ἠππο ἀἶθπι ἴαπι ΡΓΟΡΕ αἆ ροπι ποοθκείςςε Αολϊνος πθοθκες 
οδί, οἱ Ῥγοδρθοίιπη 6556 ἀεμιήςςα ο ΤΠΙΤΟ Ἡβθγατη, τὸ Ῥτίαπιας βἱησι]ογαπα ογα αἷς- 
οργποτοί.. Οείογαπα οκ Ἡ, ]. ἀακ[ς τουθηδιπα δΙπη ἁπσπη δερίειη αἆ Τπεύας Ἠπίρίᾶες 
π Ῥ]λαη]καίς, αἱ ]άπα ποίαύαπα αρ. Εδίαατη οἱ Ἰήπο α Ὑα]κοη, πα Ῥμωῃ. τοῦ. 

171. Ἠε]επα 5α ἵρσαπα αοοικαπάο οήρατη εἰοναί. δεινὸς Ῥ]ας οδὲ φπαπι αἶδοτος 6ί αἆ 
ππθίαπα προοίαῖ, απῖ σπα τογετοηθία οοπ]αποίιις θδί.---173. ἁδεν απο ποπ πιοᾶο 
γοδαγὶ, 5ο οἱ ϱγώ/εγγὶ, εἰἰρί, κοϊκο. Ῥουιοεί διβΙηξ. μάλλον 7. Εκηϊρείιτ απίθπι 
Ἠ]ο οὐ Ζ. 345. 544. Ἠο]επα Βασ] Εϊ καὶ Ῥωπίθοπία ἀπάππη ἀποία. ΜΠα]ίο πιαρῖς Οἀγε». 
Δ. 26ο.---ι75. παῖδα τε ο πην. 5. ἀ]θοίατα 8. απ]σαπα, ΠΠΕΥΠΙΙΟΠΕΛ, ν. Ο4. Δ. 12. 

σαν.] ᾿Ἐπελθεῖν καὶ ἐφορμῆσαι ἐποίησαν. 
. ο) 

166. Ὡς µαι.] Ὅπως µοι. Πελώριον.] 

Μέγιστω. ἛἜξονομηνης.] ἜἘξ ὀνόματος 

εἴπη.. 167. ᾿Αχαιός.] Ἕλλην. ᾿Πὺς 
Ὁ / Ν . /. 

τε, μέγας τε.] Ἠλατὺς, καὶ µεγας. 
μ ος η αι ᾽ ν 

168. Κεφαλῃ.] Τῷ εἰς ὕψος ασση, 

ματι. Μειζοες.] Ὑψηλότεροι. ᾿Ῥασι».] 

Εὐσὶν, ὑπάρχουσι. 179. Γεραρόν.] Ἐν- 
»/- τιµον. ἜΕοικεν.] "Όμοιός ἐστιν. ᾿Εζή- 
λ .» ς /, .ω ο / / 

τηται δὲ, πῶς ὁ Πρίαμος τῷ δεκάτῳ ἔτει 
) Ν . μή ῥ . αλ πυνθάνεται περὶ τῶν ἀρίστων. ᾿ἸἘπειδὴ 

πρότερο περὶ τὰς ἀστυγείτονας πύλεις 
3 ο] 6’ ν / 
ἐπλανῶντο' ὥς που καὶ ὁ Ποιητής φησι 

κατὰ Ληΐδα, ὅπη ἄρξειεν ᾽Αχιλλεύς. 

Νῦν δὲ προσκάθηνται τῇ Ἰλίῳω. "Η ὅτι 
πρότερον μὲν οὐκ ἦγε σχολὴν πυθέσθαι 
ον. ος κος με 

περὶ αὐτῶν, τοῦ ᾿Αχιλλέως ἰσχυρῶς αὖ- 

τοῖς ἐγκειμένου, καὶ µόνον ἑαυτὸν αὐτοῖς 

ἐπιδεικνύντος, καὶ τῷ φόβῳ κατακλεί- 
.. . να ΔΝ Ἀ) 

στους ποιαῦντος. ᾿Εφρόντιζε γὰρ τὸ τηνι- 

καῦτα Πρίαμος οὗ περὶ τούτων, ἀλλὰ 

περὶ τοῦ σώζεσθαι τὴν πόλιω. Νῦν δὲ 
µηνίοντος ἐκείνου, καὶ ἰσοῤῥόπου τῆς µά- 

χης γεγενηµένης, ὡς καὶ τοῦ τείχους 

χωβὶς πολεμεῖν τοὺς Ἔρῶας, εἰκότως περὶ 
9 ν / ο ώς ια 

αὐτῶν πυνθάνεται. Έτεροι δέ φασιν, ὅτι 

ἀπὸ τῆς πανοπλίας, καὶ τῶν ἵππων, αὖ- 

τοὺς ἐγνώριζον' ὡς καὶ Πάνδαρον ἐπὶ τοῦ 

Διομήδους λέγει ᾿Ασπίδι γιγνώσκων. 

αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ. Πρότερον δὲ οὐκ 

ἐτεθέατο οὕτω πάντας ἁόπλους, ὡς νῦν. 

179. Αἰδοῖος] Αἰδοῦς καὶ τιμῆς ἄξιος. 

Ἐσσί.] Εἴ, ὑπάρχεις. ἘἙκυρέ.] ΠΠενθερε. 

Ἑκυρὸς δὲ ἐκαλεῖτο καὶ παρὰ τοῖς ἀρ- 

χαῖοις, ὁ τοῦ ἀνδρὺς πατήρ. Δεινός τε.] 

Καὶ φοβερός. 173. Ὡς ὄφελέν μοι.] 

Εΐθε ὄφειλέ μοι. ᾿Αδεῖν.] ᾿Αρέσαι. Ὅπ- 
πύτε.] “Ὅτε. Δεῦρο.] Ἐνταῦθα. 174. 
Υἱεῖ σῷ.] μα τῷ σῷ παιδί. Ἑπόμην.] 

Ἠκολούθησα. Θάλαμω.] Νῦν, τὸν αἷ- 

Κον. περιφραστικῶς. Γνωτούς.] ᾿Αδελ- 

φούς. Λέγει δὲ Κάστορα καὶ Πολυδεύ- 

κην. Λιποῦσα.] Καταλιποῖσα. 15. 

Παϊδά τε.] ἸΚαὶ τὴν θυγατέρα. Λέγει 

δὲ τὴν Ἑρμιόνην.. "Ο δὲ Πορφύριος ἐν 
τοῖς Ὁμηρικοῖς ζητήµμασιν οὕτως φησή' 
"Ἑλένης καὶ Μενελάου παῖδες Δίαιθος καὶ 

Μοῤῥαφίων, ἀφ' οὗ τὸ τῶν Μοῤῥαφίων 

γένος ἐν Πέρσαις ἘΚωαίθων δέ, φήσι 

Νικόστρατος, καὶ Αἰθιόλας, παρὰ Λακε- 

δαιµονίοις "Ἑλένης δύο παῖδες τπιμῶνται. 

Τηλυγέτην.] ᾽Αγαπητὴν, µονογενῃ. Κα- 
ταχρηστικῶς δὲ εἶπε. Κυρίως γὰρ τηλυ- 

γέται καλοῦνται οἱ τηλοῦ τῆς γονῆς ὄν- 
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ὤλλα τά Υ οὐκ ἐγένοντο" τὸ καὶ κλαίουσα τέτηκα. 
τευτο δὲ τοι ερέω, 5 µ άνειρεαι, {δε µεταλλας' 

οὗτός γ ᾽Ατρείδης, εὑρυκρείων Αγαμέμνων, 

ἀμφότερον βασιλεύς τί άγαβος, κρατερῶ. ποὺ αἰχμητής' 

θαηρ αὐτ' ἐμος ι ἔσκε κυνώπιδος, α ποτ ἔην γε. 

ὋὪς φάτο' τὸν δ᾽ ὁ Ύερων ἠγάσσατο, φώνησεν τε᾽ 

ῶ μώχαρ ᾽Ατρείδη, µοιρηγενες, ὀλβιόδαιμον. 

Ἰ ὁ ῥώ νύ τοι πολλοὶ δεδωήατο κοῦροι Αχαιών. 

7δη καὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἄμπελοεσσαν, 

ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας, ὠνερας αἰολοπώλους. 

λαοὺς Ὄτρηος καὶ Μύγδονος ὠντιθέοιο, 
σἵ ῥα τότ' εστρατόωντο παρ όχθας Σαγγαρίοιο' 

καὶ γαρ ἐγὼν Επίκουρος εῶν μετὰ τοῖσι ἐλέχβην 

18ο 

τδς 

185. ἔνθα Είδον. 187. ἐστρατόζωντο Βοηί]. 

«ή. δί οἰκὶ Ἠοτηθτις ἀῑκοτίο ποπ. αἰἴαπα οκ οᾳ Ῥγοίεπι 5αδοθρίαπι ἀῑχοτίί, βΠος ΤΑπηΘΗ 
ΜΠοπε]αῖ ος Ηο]επο αἲΠ οὐμπέ αἷίος. ν. ἀῑσία αἲ Αρο]οά. ΤΠ. ττ, 1 --Ὅμβοι εἲ σος ἔην 
γε. ποπά πα δαξῖς ἑπίατη τα(ίοποτα Εταπηπια ἴοαπα Πηζοτρτείαπά! νἰάθο. Βί πδαπα στατῃ- 

πιαίίοιπα ἆοθθτο Ῥοδδετη, 4ἴοργθπα εἴποτε 596 το ὁπόπε ἀοίπα. φιαιάο ἠίε εγαξ 900εΓ 
πιεις ἴπτηα οπτη. 

181-109. Αξαπιοπιποπίς Γοσππαπα εξ πππεγοπα θχεγο έπη Ίρσο Ῥτίαπηις πταίατ. 
ὅσι πολλοί σος ὑπό σου, ἐδέδμηντον {πο ἀπιροτῖο ατεζαπιέ: 

Ἰπποταῦατη. ---1δρ. μοιρηγενές ὦγαδῃ μοίρα. (Βακίατ]. εὐμοιρία) γεγενηµένε. 

αο ἳ ἀῑοεγεί: φποά αάπιαςο 
Βομο]. ὃτ. 

Ἐτγπιο]. πταδα- ποαβ]]ῖκ Ίοσις ἆθ το σεσία, οκ απίηιια Γαπια αοοθρία. 
185. πλείστους Φρύγας. πλήθος Φρυγῶν ΙΗΒΡΠΙΙΑ ΡΗΓΥσΠι εχεγοϊξαπι.----αἰολοπώλους, 

τες παῖδες, ὃ ἐστιν ἐν γεροντικῇ ἡλικίᾳ 

σπαρέντες. Δοκεῖ γὰρ, τὰ μετὰ ἀπόγνω- 
σιν τῆς παϊδοποίίας γεννώµενα μᾶλλον 
ἀγαπᾶσθαι. Ἰαὶ ὁμηλικίην ἐρατεινήν.] 
Καὶ τὰς ἐπεράστουις µου ὁμήλικας. 

176. ᾽Αλλὰ τά Υ᾿ οὐκ ἐγένωτο.] ᾽Αλλὰ 
Τὸ καὶ κλαίθυσα 

τέτηκα.] Διόπερ καὶ κλαίουσα ἐκτέτηκα. 
177. Ὅ μ᾿ ἀνείρεαι.] Ὅ µε ἀνερωτᾷς. 
᾿ΗἨδὲ μεταλλᾷς.] Καὶ πολυπραγμονεῖς, 

ἐπιζητεῖ. 170. ᾽Αμϕότερω.] Κατὰ 
ἀμφότερα. ᾿Αγαθός.] Ἰσχυρὸς, γενναῖ- 
ος. Αἰχμητής.] Πολεμιστής. 18ο. Δα- 
Μρ.] ᾿Ανδρὸς ἀδελφός. Ἔσκεν.] Ἡν. ὑπ- 
Ίρχεν. Κυνώπιδος.] ᾿Αναιδεστάτης ἐμοῦ, 

ὡς κύων. ὮΕἴ ποτ’ ἔην γε.] ᾿Εάν ποτε 
ἦν. 18. Γέρων.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὁ Πρία- 
µος. ᾿Ηγάσσατο.] ᾿Εθαύμασε. Φώ- 
»ησέν τε.] Καὶ εἶπε. 182. Ὦ µά- 
καρ.] Ὢ µακαριώτατε. ᾿Ατρείδη.] Υἱὲ 
τοῦ ᾿Ατρέως. Μαιρηγενές.] ᾿Αγαθῇ µοίρᾳ 
γεγεννηκένε. ᾿Ολβιόδαιμον.] Εἰδαιμοέ- 

8 ͵ 
ταῦτα οὐκ ἐγένοντο. 

183. Ἡ ῥά νύ τοι.] Εὐλόγως στατε. 

δή σοι. Δεδμήαται.] Ὑποτεταγμένοι 
αι. ὃς το ὁς 

εἰσίν. Ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἄλόγων 

ζώων. δαµάζονται γὰρ κυρίως ταῦτα. 
184. Ηδη καὶ Βρυγίην εἰσήλυθον ἄμπε- 
λύεσσα».] Πάλαι γὰρ εἰς τὴν Φρυγίαν 

παρεγενόµη», τὴν πολλὰς ἀμπέλους ἔχου-- 

Τοὺς δὲ περὶ ᾽Απάμειαν τόπους 

λέγει. οὗτοι γὰρ πολυάμπελοι ἦσαν, τῆς 

λοιπῆς Φρυγίας μόνον σιτοφόρου οὕσης. 
195. Αἰολοπώλους.] Ποικίλως ἵππαζο- 
µένους, πολεμικοὺς, ἢ ταχεῖς ἵππους ἔχον- 

186. Λαοὺς Ὄτρῃος. ] ̓Οτρεὺς καὶ 

Μύγδων παραδίδονται ἡμῖν παῖδες Δεί- 

µαντος, ἀδελφοὶ τῆς Ἑκάβης, βασιλεῖς 

Φρυγίας. 197. Οἵ ῥα.] Οἴἵτιωες δή. 
᾿Ἑστρατέωντο.] Ἔστρατοπεδευων. αμ 

ὄχθας Σαγγαρίοιο.] Παρὰ τὰ χείλη τοῦ 
Σαγγαρίου ποταμοὺ. “ὍὉ δὲ Σαγγάριος 

ποταμὸς, πρότερον μὲν ἦν Φρυγίας, νῦν δὲ 

Γαλατία. 158. Καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπί- 
καυρος ἐών.] Ὢν, ὑπάρχων. Μελανίππη 

σαν. 

τας. 
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ἥματι τῶ, ὅτε τ' ἦλθον Αμαζόνες ἀντιάνειραι’ 

αλλ᾽ ως οἱ τόσοι σαν, ὅσοι ἑλίκωπες "Αχαιοί. 199 

Δεύτερον αὖτ', Όδυσπα ἰδὼν, ἐ ερέειν ὁ γεραιός" 

εἴπ᾽ ὄγε µοι καὶ τόνδε, φίλο τέκος, ὅστις ὅδ᾽ εστί" 
μείων μεν κεφαλην ᾿Αγαμέμνονος ᾽Ατρείδαο, 

εὐρύτερος δ' ὤμοισω ίδε στέρνοίσιν ἰδέσθαι. 

τεύχεα μεν οἱ κεῖται επὶ χθονὶ πουλυβοτείρη, 1ος 

αὐτὸς δε, κτίλος ὡς, επιπωλεῖται στίχος ἀνδοῶν' 

ἀρνειώ με ἔγωγε εἴσκω πηγεσιμάλλῳ, 

οστ᾽ ὀἵων µέγω πὠὺ διέρχεται ἀργεννάων. 

189. ὅτε ἦλθον νη]ρο. 
102. Γείπ'. 
105. μέν Τοι. 

1090. Εελίκωπες. 

103. νι]σο κεφαλῃ. 
197. Γαρνειῷ----ἔγωγε Γε[ίσκω. 

101. Ὀδυσπα Ειδών. 
104. στέρνοισι Ειδέσθαι. 

108. ὀξίων. 

αἲ ατίετα αιτὶραπαϊ ρεοίαῖ, ἵῃ ργω]ῇς «180. ΑΠΙΑΖΟΠΘΑ ἀντιάνειραι. νὶῖς Ρ8τθ5, 5ο]. 
{οτααάἶπε, αγπῖ. Ίμοσις ποϊαῦ]]]ς 4ο απίῖηα {απια, ΑππαζοπΠθς αΠφιαπάο Αδίαπι 
ΠΟΙΥΔΗ556: ο. Ζ. τδ6. 
Ἰηπδθγίς»: αἱ τεῦις Ἠοτου]ς, Τ]εσεῖ. 

10Ι----δ. Ὦε [Ἴγδςε αιατῖς Ῥτίαπιας. 

Ἰπάε Απιαζοπιατα τον πια] πατταϊοπῖρας αλῖς ερ]οῖς ἔπθγε 

Τούς Ίσοις θέ να]ᾶς οε]εῦγαίας: ἱπρεπηῖς 
106. δᾳᾳ. 291. 2.---196. κτίλος ὣ-, οδὲ Ἠοπιθτο ὁ κριὸς, ὁ προηγούμενος της ποίµνηε. ὁ ἂρ- 

1 -” 

καὶ Ἱππολύτη, θυγατέρες ρεος, τῶν 

᾽Αμαζονίδων προηγούµεναι τῆς στρατιᾶς, 
σ ΄ λ / ει» ε 

αὗται πειρώµεναι τὴν Φρυγίαν ὑφ' ἑαυ- 

τὰς ποιῇσαι, διὰ τὸ τὴν χώραν ἵπποτρό- 

φον εἶναι καὶ ἀμπελώδη, παντὶ τῷ στρα- 
τεύµατι παρασκενασθεῖσαι παρέτυχον εἰς 

τὴν προειρηµένην χώρα», καὶ στρατόπεδον 

ἔθεντο πρὸς τὸν Σαγγάριον ποταµόν. Τῶν 
Ν . κ ον Δ αν / ε { 

δὲ Φρυγῶν ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἡγεμόνες 

ἦσαν Μύγδων καὶ ᾿Οτρεύ.. Οἵτινες τὴν 
σφῶν αὐτῶν στρατιὰν προσήνεγκα», καὶ 

πρὸς τὸν αὐτὸν τόπον παρεγένοντο, πρὸς 

τὸ κωλύσαι αὐτὰς μὴ ἐπιβῆναι τοῖς 
ο αμάν -ερ αρ ο / 

αὐτῶν ὃροις. Ἰαὶ ὁ Πρίαμος τῆς ῶραας 

βασιλεὺς ἐστρατεύσατο κατὰ τῶν ᾽Α- 

µαζόνων σὺν αὐτοῖς κατ ἐκεῖνο τὸν 
/ . 4. . Δ ΄ / 

χρόνο». Ἐπίκουρος.] Απο ξένης χώρας 

σύμμαχος. ᾿Επίκουροι γὰρ λέγωται οἱ 
τοῖς πολεμουμένοις βοηθοῦντες. σύμμαχοι 

δὲ, οἱ τῶν πολεμούντων. Μετὰ ταῖσυ.] 
Ἐν τούτοι. ᾿Ελέχθην.] Συγκατηριθµή- 

/ ” . 
θην, κατετάγη». 180. Ἠματι τῷ.] 

/ 
Ἐν ἐκείνη τῇ. μέρα. ᾽Αμαζόνες ἀντι- 

ώνειραι.] Αἱ ἶσαι κατὰ δύναμιν αι 

σι, ἢ αἱ ἐναντιούμεαι ἀνδράσι. ἐξ οὗ, 

πολεµικαί. Αἱ δὲ ᾽Αμαξόνε, λέγοται 

εἶναι Αρεος καὶ Αφροδίτης θυγατέρες, 

τραφεῖσαι παρὰ Θερμάδωτι ποταμῷ τῆς 
Σκυθίας. ᾿Εκλήθησαν δὲ οὕτως, διὰ τὸ 

τὸν δεξιὼν µασθὸν ἐκτέμνεσθαι αὐταῖς, 
ὡς ἐμποδίζοντα ἐν τῷ τοξεύειν. 10ο. 

Αλλ οὐδ' οἵ.] ἸΑλλ' οὐδὲ οὗτοι. Τόσ- 

σοι.] ῶοσοῦτο. "Ὅσσοι.] Ὁπόσο, Ἑ- 
Ἀίκωπες.] Μελανόφθαλμοι, καλοί. 101. 

Ἐρέεινεν.] ᾿Ανηρώτα. 199. Εϊπ ἄγε 

μοι] Άγε εἰπέ μα. 103. Μείων.] 
Μικρότερος. 194. Εὐρύτερος.) Πλατύ- 

τερο. ᾿Ηδὲ στέρνοισι.] Καὶ τοῖς στέρ- 

νοις. Ἰδέσθαι.] Ἐν τῷ ὁρᾶσθαι. 1905. 
Οἱ] Αὐτῷ. ᾿Επὶ χθωί.] ᾿Επὶ τῇ γῇ. 

Πουλυβοτείρη.] Πολλοὺς τρεφούση. 196. 

Ετίλος ὥς] Ὡς πρᾶος καὶ χειροήθης 
κριὸς, ἀφηγούμενος τῆς ποίµνης. Ἑνρηται 

δὲ κτίλος ἀπὸ τοῦ ἄγειν τὰ λοιπὰ θρέµ.- 
µατα οἶονεὶ ἀκτίλος τὶς ὤν. παρὰ τὸ 

ἄγω. ἢ παρὰ τὸ κίω, τὸ πορεύοµαι. Ἓ- 

πιπωλεῖται.] ᾿Επέρχεται. Στίχας.] Τὰς 

στρατιωτικὰς τάξεις. 197. ᾿Αρνειῷ.] 

Κριῷ. Διὰ τούτου δὲ ἐπαινεῖ τὸ πρᾶον 
καὶ ἀτάραχον αὐτοῦ. ᾿Εϊσκω.] Ὁμοιῶ, 

ἀπεικάζω. Πηγεσιμάλλῳ.] Βαθυμάλλῳ, 
καλὸν ἔριον ἔχοντι, ἢ µέλανι, πηγὸν γὰρ 
τὸ μέλαν. 19δ. ᾿Οίων.] Προβάτων. 
Πῶῦ.] Ποίμνιν. ᾿Αργεννάων.] Δαμ- 
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Τὸν ο) ἡμείβετ' ἔπειρ Ελένη, Διὸς ἐκγεγαυια" 
οὗτος ὃ αὖ Λαερτιάδης, πολύμητιε Ὀδυσσεὺς, 209 

ὃς τρώφη εν δίμῳ Ἰθώκης, κας περ εούσης, 

εἶδως παντοίους τε δόλους καὶ μήδια πυκνά. 

Την δἳ -αὖτ' ᾽Αντήνωρ πεπνυµένο ἀντίον ηύδο 

σ] γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔπος νηµερτὲς ἔειπες. 

19η γαρ καὶ δθευρό ποτ᾽ Άλυθε δῖος Ὀδυσσεὺς 305 

σευ ενεκ᾽ ἀγγελίης σὺν ᾿Αρηϊφίλῳ Μενελάφῳ' 

τοὺς ὃ ἐ ἐγὼ ἐξείισσα, καὶ ἐν μεγάροισι φίλησα, 

ἀμιφοτέρων δε φυὴν εδάην καὶ μήδεα πυκνά. 

ἀλλ στε δη Τρώεσσιν εν ὠγρομθνοιση. ἔμιχθεν, 

στάντων αν Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὤμους, 210 

ὤμφω ὃ ̓ἑζομένω, γερωρώτερος εν ᾿Οδυσσεύς. 

302. Γειδώς. 204. τοῦτο Γέπος---ἔξειπες. 

290. Ἐταϊ ο]ἵπι Τρώεσσιν ἀγειραμένοισι». 
νειόει---107. πηγεσιµέλλω, Σασυµάλλω, 4θη5ο νο]]οτο Ιπδίτιοίο.---201. ἐν δήµῳ ᾿Ιθώκης 
αἰπηρ]. 1π Τέ]λασα. Ῥτοπαίκοις νατίαπέ Ιπίοτ 5ο ὅημος ϱἳ γῦ. πόλις. 

303---324. Απίοπος Ιπίετροπῖέ Ἰαιάθς ππασηίβοας []γκεῖς οἱ Μοπε]αί, 4ος αἰἰ- 
απαπάο. ἹοκρίΠο οχοερεταί, οππα 11 τες πορεία Ἔτο]απι νυοη]δκοπί. ο. αἲ πρ]. 
π. ]. Ἐχκο. ΥΠ. 

ού. σεῦ ἔνεκ ἀγγελίης. Ρτορίετ Ἰοσαίίοποπα ἆθ {6, 5ἶνε Μπ] 6α18δ8 δαδοθρίαπη. ἀγγελία 
σου ἀπτῖίες φα]άθπα, Ὠθο {πππεΠ Ἰπφο]εηίθγ. ΡΓΟ 5οΙ]εππΙογο ἀγγελία περί σου. 

398. φυὴ Ῥοβφοῖ Ῥθγ 56 63556 Ἠαβ]ίι5 ας 5Ρεοῖες οογροσῖ5.. Οππα ἔαπιεῃ Ἰ. ]. απο 
5ἳέ ο1πι α]ίθγο, ήδεα πυκνὰ Ῥτο Ῥτιδεη{ία, πυκνότης τοῦ νοῦ, τηθ]ς τε ἴξατ 1Πρθ- 
πΙυΤΩΣ 1π ΒοΠο]. Ρο φύσιν. 

300. Αλλ᾽ ὅτε δή---οπα Ιποτεδδί οταπὲ οοποῖοπθπα Τγο]απογαπη, αὲ 4θ Ἠε]οπα τες - 
ἀεπάα Ἀρετεπς. ἐνεμίχθησαν ἀγβομένοισι.----21 1. ἄμφω νὰ ἑζομένω, πιοία. Άριτα, ποια 

3 -- . τω ωα - 
πρῶν. ΗΒ λευκῶν. ᾿Απὸ δὲ τοῦ πλείοος Σοῦ ἕνεκα, σοῦ χάριν. Ἡρὸ γὰρ τοῦ στρα- 

εἶπεν. οὐ γὰρ πάντα τὰ πρόβατα λευκά 

εἶσι. 1990. Διὸς ἐκγεγανῖα.] Ἡ ἐκ τοῦ 
Διὸς γεννηθεῖσα. 39090. Οὗτος δ᾽ αὖ.] 

Οὗτος δὲ πάλιν. ἨΠολύμητις.] Πολύβου- 

λος, συνετός. 301. Ὃς τράφη.] Ὅ- 

στις ἀνετράφη. Ἐν δήµῳ ᾿Ἰθάκης.] 

Περιφραστικῶς, ἐν τῇ Ἰθάκη. "Εστι δὲ 
νῆσος περὶ τὴν Κεφαλληνία». Καὶ τόπος 

δέ ἐστιν ἐν ᾿Ἰθάκη, κυρίως Δῆμος λεγό- 

µενος. “Οτὲ δὲ ἡ λέξις δηλοῖ τὸ πολὺ 

σύστηµα καὶ πλῆθος τῶν “Ἑλλήνων, ἢ 
τῶν ἀνδρῶν. Ἱκραναῆς περ ἐούσης.] Καί 
τοι τραχείας ὑπαρχούσης. 3202. Εἰδώς. 
Ἐπιστάμενος, ἔμπειρος ὤν. Παντοίους.] 

Παντοδαπού. Μήδεα.] Βουλεύματα. 
Πυκνά.] Πολλά. συνετά. 303. Την δ) 
αὗτε.] Ταύτην δὲ δή. 3994. Ἡ µάλα.] 
Όντως δή. Νημερτές.] ᾿Ἀληθέ. 3295. 
"Ἠλυθε.] Παρεγένετο. 296. Σεῦ ἕνεκα.] 

τεῦσαι τοὺς ἝἛλληνας, εἲς Τροίαν ἦλβον 

πρέσβεις ᾿Οδυσσεὺς καὶ Μενέλαος, ἀπαι- 

τοῦντες τὴν Ἑλένην. Οἳς τῶν ἄλλων 

αὐτοὺς μεθ ὕβρεως διωξάντων, μόνος 

᾽Αντήνωρ ξενίζει φιλοφρώως. ᾿Αγγε- 
λίης.] Ἡρεσβευτῆς, ἄγγελο. ᾿ἸἾὰς η 

διάλεκτος. 3207. Ἐεύισσα.] ᾿ἘΕξενοδό- 
χησα. Ἐν μεγάροισι.] Ἐν τοῖς ἐμοῖς 

οἴκοις. Φίλησα.] Μετὰ φιλοφροσύνης 

ἀπεδεξάμην. 3908. Φυήν.] Την φίσιν. 
᾿Εδάη».] Ἔμαθο. 32990. ᾿Αγειρομένοι- 
σιυ.] ᾿Αθροιζομένος. ἜΕμιχθεν.] Ἐμί- 
Ὕησαν. 21Ο. Στάντων µέν.] Ἱσταμέ- 
γων ὀρθῶν. Ὑπείρεχεν.] Ὑπερεῖχε. µα- 
Κκρότερος ἦν. Εὐρέας.] Πλατεῖς. μεγά- 
ους. Διὰ τούτου δηλοῖ περὶ τὴν διά- 
πλασιν ὄντα ἀνάκωλον τὸν Μενέλαο». 
211. Άμϕω δέ.] ᾽Αμϕότεροι δὲ, του- 
τέστιν, ἀμφοτέρων δὲ ὁμοῦ καθεσθέν- 
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ἀλλ ὅτε δὴ μύθους καὶ µήδεω πᾶσιν ὕφαμον, 
ἥ τοι με Μενέλαος ἐπιτροχωθην ἀγόρευε, 

παῦρα μεν, ἄλλα μάλα λιγέως, επεὶ οὐ πολύμυθος, 

οὐδ' ὠφαμαρτοεπης, εἰ καὶ γένει ὕστερος Ίεν᾽ 219 

ἀλλ ὅτε 9η πολύμητις ἀναίξειεν ὌὈδυσσευς, 

στόσκεν, ὑποὶ δὲ ἴδεσκε, κατα χθωνος ὃν οατο πήζας, 
α] 

σκηπτρον δ οὔτ ὀπίσω, οὔτε προπρηνες, ἑνώμα, 

ἀλλ᾽ ὠστεμφὲς ἔχεσκεν, ἀῑθρεῖ φωτὶ Εοικώς' 

φαίης κε ζακοτόν τέτω᾿ ἔμμεναι, ὤφρονώ ϐ) αὕτως" 2930 

ἀλλ ὅτε δή ῥ ρ ὅπω τε μεγάλην εκ στήθεος ἵ .8ἱ, 

καὶ ἔπεα νιφώδεσσιν ε εοἰκότα χειμερίηση,, 

015. ἀφαμαρτοεπής. 217. δὲ Εδεσκε. : 219. ἀξίδρεῖ φωτὶ ΓεΓοικώς. 

290. νυ]ᾳ. ζάκοτόν τινα ἔμμεναι' ΟΙΤΗ Ἱαίι. 
929. Γέπεα νιφάδεσσι Γεοικότα. 

5θ4θηίο.---212. ο στε εα, 4108 πποπῖι ία. ογαπί, ἀἴσεγο θ55επί οκουβ!, τιέ ὑφαίνειν δόλους 

καὶ μΏτινι-- 219. ἐπιτροχάδην, νο οε]οπίίος ρχοπιπαμᾶο, 8ειι ταῦ νοίργος, 5ιιπηλά 16- 
ΤΗΤΠ οαρῖζα Ῥοπαπττεπόον Ῥγον1έθυ.----2 14: ἀλλὰ µάλα λιγέως. απαν 1ου ποοϊρίαηί ν6ίΘΥ65. 

Αίας οδεοί ὀξέως, οἶαγα αο Νοποτα νοσθ. ἐπεὶ οὐ πολύμυθος τθί8]θ αά ἀγόρευε παῦρα μέν. 
---ο 18. οὐδ' ὤβαμαρτοξ πῆν αί πο αὐενγαβας ἵπ νουυῖς «οηδαί απἰπαϊ αοοοπαπιοδα{θ α- 
Ἰήροπάϊς: Π. ο. αἳ απηί, 8θη5α νογρίς φαῖ5 ας Ῥτοργῇς οπαπΙαμαί. Ἠἱο 04. Δ. 51ο. 
Νεορίο]επηις. αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε κα) οὐχ, ἡμάστανε μύθων. Οοπίτα Λα ἁμαρτοεπὴς Ἡ. Ν. 
ϐ24.---γένες ἠλικία, πιαΐι. 

ατ6. Ώο [Ἴγασε Ίουις πουή]ἱκαίπνας: εχοτα(α εἶιις ογαοπῖς. 5 ρπηϊκδα, ]οπία, Ποπη]ηῖς 
ππθοίαραπά1 οἱ ἴπ πς, απ ἀἴσμαγιςδ εταῖ, ἀοβχῖ: πποκ απίοπα νους οἰαία εἰ νενρονπα 
φοπίρπαγιπηηπο οορία οἳ ογορεϊζαϊο οπωπος δαρεταῦας. 217-529. οἱ γἷᾷθυες Ἰοπαίπθπα 
5ίαπίεπῃ, 5ἴπο αοίίοπθ οἱ πιοία, οσ]18 ἴπ {ΘΓΓΑΠΙ ἀοβχῖ», {απίατη Ῥγιάεπ(ζαπι Ίπ 60 Ἠαιιά 

οκρεοίαγες: 5εᾷ ογεάθγες 655 Ἰλοπαίποπι Ῥγο Ίτα απέ κίαροτο απἰπαϊ νοτὺα Ἠαιιά τερετῖ- 
οπίθτη. Βεκρίοῖαπτ Ἰ. 1. Φιϊπου]. ΧΠΙ. το, 61. Βεποα Ἡρ. 4ο. πι ΒΡ). 1. 29. 
ἄβρονα αὕπως. Ίέπ. ΟΠΑΠΙΠΟ. 44 1θοίπὰ δεικτικώς, ΕΗπΗ Ρεςίι. 

των. Γεραρώτερος.] πα νοννς πρὸς 917. Στάσκεν.] Εἰστήκε. “Ὑπαὶ δὲ 

ὄψω. ΄Ἠεν.] Ἡ», ὑπῆρχεν. “Ἡ»  Ἰδεσκεν.] Ὑπ' αἰδοῦς δὲ εἰς γῆν έβλεπε. 
φαυω.] Φανερὰ ἐποίουν, ἔλεγον, ἔπλε- Κατὰ χθονός.] Κατὰ τῆς γῆς. Ὄμμα- 

κο. 3913. ᾿Επιτροχάδην.] Συντόμως, τα.] ᾿Οφθαλμοίς. Πήξας. ] Ἐρείσας. 

ἐσπευσμένως. ἈΒραχυλόγοι γὰρ οἳ Δά- 918. Σκήπτρω.] Σημειωτέω, ὅτι ἕκα- 

κὠνες ἀἄεί. Δηλο δὲ εὐφυέστερ» ἐπὶ στος τῶν ἡγεμόνων κησσν εἶχεν ἴδιον. 

Μενελάου μὲν τὸν παρὰ ποῖς ῥήτορσι ὡς καὶ ᾽Αχιλλεὺς ἐν τῇ ἅ ὄμνυσι κατ 

καλούμενον ἄνετον τρόπον, ἐπὶ δὲ Ὀδυσ- αὐτοῦ. Προπρηνές.] Εὺἰς τοὔμπρεσθεν. 

σέως τὸν σύντονον. ἐπ ἐκείνυ μὲν γὰρ ᾿ἸἘΕνώμα.] ᾿Εκύει. 39190. ᾽Αστεμφές.] 

εἶπε παῦρα µέν' ἐπὶ δὲ ᾿Οδυσσέως προσ- ᾿Ασφαλὲς, καὶ ἀμετακίνητον. Ἔχεσκεν.] 

έθηκε τὸ, καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα, Εἶχεν. ᾿Αἴδρ.] ᾽Απείρ, ἀπειρίαν λόγων 

πουτέστι, πολλὰ καὶ πυκνά. ᾿Αγόρευεν.] προσποιυµένῳ, ἕνεκα τοῦ μὴ ἀπάτης 

Ἔλεγε. 914. Παῦρα µέ.] ᾿Ολίγα ὑπόνιαν ἐμποίῆσαι τοῖς Ἔρωσί. Φωτί.] 
μέν. Λιγέως.] Ἡδέως, ὀξέως. ᾿Ἐπεὶ οὐ ᾿Ανδρί. ᾿Ἐοικώς.] Ὅμοιος ὤν. 920. Φαί- 

πολύμυθος.] ᾿Επεὶ οὐκ ἦν πολλοῖς λόγοις ης κεν.] Ἐϊπες ἂν, ἢ ὑπέλαβες. Ἴάκο- 
χρώµενος. 915. Οὐδ' ἀφαμαρτοεπής.] τον.] Πάνυ ὀργίλον. Ἔμμεναι.] Εἶναι, 

Οὐδὲ ἀποτυγχάνων τοῦ σκοποῦ τῶν λό- ὑπάρχεν. Αὕτως.] “Ὡσαύτως, ὁμοίως. 

γων. Τένει.] Τῃ ἠλικίω. Ὕστερος ἠε.] 921. Ὅπα.] Φωνήν. Ἐκ στήθεις.] ᾿Α- 

Νεώτερος ἦν. 916. ἸΑλλ’ ὅτε δή.] Ὅτε πὸ τοῦ στήθους. "Ίει.] ᾽Αϕίει, ἀπέπεμ- 

δέ. ᾿Αναϊξειεν.] ᾿Ανορμήσειεν ἀναστάς. πε. 3922. Καὶ ἔπεα νιφάδεσσυ.] Καὶ 
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οὐκ ὢν ἔπειτ Ὀδυσηί Υ’ ἐρίσσειε (βροτος ἄλλος' 

οὐ τότε Ὑν ὥδ᾽ ́ Ὄδυσγος ὠγασσάμε εἶδος ἠδοντες. 

Τὸ τρίτον αὖτ, Αίωτα ἐδὼν, ἐ 

τίς τ' αρ 5δ ἄλλος Αχαιὸς ὠνηρ Λύς τε μέγας τε, 
ἔξοχος Αργείων κεφαλήν τε καὶ 

Τὸν ὃ Ελένη τανύπεπλος ἀμείβετο, δια γυναικών' 

οὗτος δ᾽ Αίας εστὶ πελώριο, έρκος Αχαιῶν' 

Ἰδομενεὺς δ) ἑτέρωθεν ε ενὶ Κρήτεσσι, θες ὣς, 

ἔστηκ' αμφὶ δε μι Κρητων ὠγοὶ ἡγερεθονται' 

πολλώκι μυ ἔεωισσεν ᾿ Αρήΐφιλος Μενέλαος 

οἴκω ἐν ̓ἡμετέρῳ, ὁπότε Κρήτηθεν { 
” Ἂ 

νον ϕἳ ἄλλους μεν παντας ὁρω ἐλίκωπας Άχαιους, 
«/ 4, / ” / 

ους κεν εὖὐ Ύνοιην, καὶ τουνομα μυθησαίµην 

ερεεν) ὁ Ὑεραιός" 335 

εὐρέως ὤμους: 

339 

ἐκοίτο. 

τὰς 
δειὼ δ οὐ δύαμαι ἰδεειν κοσµήτορε λαών. 

Κάστορά ' ἱππόδωμον, καὶ πυζ ὠγαθον Πολυδεύκεα, 

224. ἀγασσάμεθ' Γεῖδος Γιδόντες. ΥΕΓΒΙ5 5ΡΙΙΓΙΙΙ5. 
330. θεὸς Γώς. 237. 

333. 

αας---230. (οτροτῖν πιοῖθ Ιηδρηϊς Α]αχ. 
βεὸς ὧς, ἀεῦοι πα οοτροσῖς φροοῖεπι ρθοίατο. 
Άπ ΠΟΠ 4θ πιοίρις απ]τηϊ αοοϊρίοπά πα δἷες 
βεοδής ν». 16. 

νυ]ς. κεφαλὴν Ἰδ' ε. 
Ροίκῳ. 934. Γελίκωπας. 

335. Αἴαντα Ειδών. 
Ῥεη]. νοὰ ν. αά τού. 

236. Ειδέειν. 

οἱ 239-233. νεπεταβ]ῖς αἀκροσία. παπι 
σῷ κάλλει, πἰιπί Βόλο]. ἀπ ὈἹαπίος Γαππθῃ, 
αποά αΠεπαπα αἲ Ἡ. Ἱ. ατα Ῥατῖ εταῖς 

334-144. Ὠϊοδοιγον πδη παπα οσ]ῖ5 π5δθηθης Ἠείοπα οππαίας απέ Γγαίτος Ριι- 

λόγους πολλοὺς καὶ πυκνοίς. Ὅὴν γὰρ 
ο Δ ΄ / . 3 Ἀ συνεχῇ καὶ σύντονον φράσιν τοῦ "Όδυσ-- 

σέως νιφάδων βολῃ εἰκάδει, διὰ τὸ πυ- 
ε Δ / ΄ ὉΟ δὲ τρόπος µεταφορά. 

Χειμερίησι.] Χειμεριαῖ. 3923. Ἐρί- 

σειε.] Φιλονεικήσειε, ἐξισωθείη. Βροτός.] 
Ανθρωπος. 324. Οὐ τότε γ ὧδ' 'Οδυ- 

- ο , υ σλ σι . αφ 
σῆος ἀγασσάμεθ' εἶδος ἰδόντες.] Οὐχ οἵ- 
τως τότε τοῦ ᾿Οδυσσέως ἐθαυμάσαμεν 

νὰ Ἡ « μ , 3. Ν ρ] 
τὸ εἶδος ὡς τοὺς λόγους. Ἐστι δὲ σχη- 

µα. ἀπὸ γὰρ ἐνικοῦ μετῆλθεν εἰς πλη- 
205. Τὸ τρίτο αὗτε.] Τὸ 

α960. ᾿Ηύς.] Πλατὺς, 

μέγας. ἀφ᾽ οὗ, γενναῖς. 32327. Ἔξο- 

χος.] ᾿Εξοχώτατος καὶ ὑπερέχων. 228. 
Τανύπεπλος.] Περιτεταµένον ἔχουσα τὸν 
πέπλον ἕως ἄκρων ποδῶν καθειένον, καὶ 

καθικνούµενον. µέγαν. Πέπλος δὲ, κυ- 
ρίως, τὸ γυναικεῖον ἱμάτιον. 39390. Πε- 
λώριος.] Μέγας. "Ἕρκος ᾿Αχαιῶν.] Τὸ 
περίφραγµα καὶ τεῖχος τῶν “Ἑλλήνων. 

νο, 1 

ν .” 
7ο) αὐτωγ. 

θυντικόν. 
τρίτο δὲ δή. 

230. Ἑτέρωθεν.] Ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους. 
Θεὸς ὥς.] Ὡς θεός. ὁ τρόπος, ἄναστρο- 

φή.] ᾿Ενὶ Κρήτεσσιν.] Ἐν τοῖς Κρησὶν 
ἀνδράσιν. 3231. ᾽Αμϕὶ δέ µιν.] Περὶ 
αὐτὸν δέ. ᾿Ηγερέθωτο.] ᾿Ηθροίζοντο. 
Κρητῶν ἀγοί.] Οἱ τῶν Κρητῶν ἡγεμόνες. 
Παρὰ τὸ ἄγειν τοὺς ὑποτεταγμένους. 

432. Πολλάκι µιν ξείνισσεν.] Ἐκ τού- 

του καὶ τοὺς λοιποὺς Ἕλληνας ἐπεγίγνω- 

σκεν ἡ Ἑλένη, ἐκ τοῦ ξενίζεσθαι αὐτοὺς 
παρὰ Μενελάφ. 3933. Οἴκῳ ἐν ημετέ- 
ϱφ.] Ἐν τῇ Σπάρτη. Κρήτηθεν.] ᾿Απὸ 

τῆς Κρήτης. “Ίκοιτο.] Παραγένοιτο. 23. 
Νῦν.] ᾿Επὶ τοῦ παρόντος "στι δὲ ἐ- 
πίῤῥημα χρόνου δηλωτικό. 3935. Οὕς 
κεν.] Οὕστινας ἄν. ᾿Εὖὺ γνοίην.] Ακρι- 

βῶς γνωρίσαιµι. Μνθησαίμην.] Εἴποι- 
µι. 936. Ἰδέεν.] Θεάσασθαι. 237. 
Ἱππόδαμον.] ἵππους δαµάζοντα. πολε- 
µικό. Πὺξ ἀγαθόν] Ἐν πυγμῇ ἂν- 
δρεῖον καὶ γενναῖον. Οὗτος γὰρ καὶ τὸν 

Ζ 
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αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γεύατο μητηρ. 

ή ουχ, ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐ ε ἐρατενής, 

Ἡ Φεῦρο μὲν ἔπονο νέεσσ ε εν ποντοπόροισε, 24Ο 

νὺν ὁ αὖτ οὐκ εθέλουσι μάχην κατωδύμεναι ἀνθρῶν, 

αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ, ὦ μοι ἐστίν. 

Ὡς φώτο" τους δ ήδη κατέχε φυσίζοος αἴα 

εν Λακεθαίμονι αὖθε, φίλη εν) πατριδὶ γαίη. 

Κήρυκες δ ὠνα ἄστυ θεῶν Φφερον ὄρχια πιστο», ρ45 

3230. να]ς. ἦ η οὐχ---εξ ἐ ἐρατειῆς ; ο45. ἀνὰ Γάστυ. 

4οτο ἀ9 5οτοσῖς Παρ]πῖο οοΠΕΙ5ο5 Ἰαΐεγο απὲ Ίαπη οΏ119βθ.---238. Γγαίτος πέργίπος.---242. 
δειδιόσες, ΠΟΠ ἵαπη, ππθίαθη{θ5, νογεπίθ5, παπα, ογιΏεδορηίθς.----30]ιο]. στυγοῦντες.---243. 
244. Ῥορι]εῖ εταηί ΈΠοναρπ!5. οἱ. Ῥϊπάαγ. Ῥ. ΧΙ, 95. 

24ς---263. Αβοενιπί ΡΓΟΟΠΕς αρραγαξπα δαογῖ, δἱ Τά6ρς Ῥτίαπιαπηα νουσθί αὰ {ῶάτις 
Γοτιθπάιαπη. 

3 / / ” 3 ο) ζ 
ἀφόμητον πύκτην ᾿Άμυκον ἀναιρῖ, ὡς 

Απολλώνιός φησι ἐν δευτέρῳ ᾿Αργωαν-- 

τικῶν. ᾿Εζήτηται δὲ, πῶς τοὺς ἀδελφοὺς 
πρῶτον οὐκ ἐπιζητεῖ ἡ Ἑλένη. “Ῥητέω 
δὲ, ὅτι ἴσως μὲν ἐπεζήτησε. ἈΕὐχερῶς 

δὲ, ὅτε ἔγραφεν Ὄμηρος, ἐπεμνήσθη. 

238. Αὐτοκασιγνήτω.] Τοὺς ἐξ ἀμφο- 
τέρων τῶν γονέων γνησίους ἀδελφούς. κα- 

σίγνητοι γὰρ λέγονται, οἱ καθ ἕτερου 

τῶν γονέων ἀδελφοί. Τώ µοι.] Οὕστινάς 

μοι. Γείατο.] Ἐγένησε. 39390. Οὐχ 

ἑσπέσθην.] Οὐκ ἐπηκολούθησαν τοῖς Ἕλ- 

λησι. 349. Δεῦρο.] Ἓνθάδε. "Έπον- 
το.] ᾿Ἠκολούθησαν. 3ἨΝέεσσ᾽ ἐνί.] Ἐν 

ταῖς ναυσί.. Ποντοπόροισι.] Θαλασσο- 

πλόος. 3241. Νῦν αὗτε.] Νὸν δὲ δή. 

Πόνω.] Περιφραστικῶς τὸν πόλεμον. 
242. Αἴσχεα.] Αἰσχύνας, ἕβρες. Ἑ- 
Ας ποπ ΩΡΑ ῷ : λένη, ἁρπαγεῖσα ὑπὸ ᾿ Αλεξάνδρου, ὤγνο- 
ο ἃ Β «ος 
οσα τὸ συμβεβηκὺς μεταξὺ τοῖς ἀδελ- 

φοῖς Διοσκούροις κακὸν, ὑπολαμβάνει, δι 

αἰσχύνην αὐτῆς μὴ πορευθῆναι τούτους 
3 ”1- 3 λ /. α ον / εἲς Ίλιον, ἐπειδὴ πρότερον ὑπὸ Θησέως 

ἠρπάσθη, καθὼς προείρηται. 
ν / / ε ν π 

τὴν τότε «γενοµένην ἁρπαγην ᾿Αφυδνα 

πόλις ᾿Αττικῆς πορθεῖται, καὶ τιτρώσκε- 

ται Κάστωρ ὑπὸ ᾿Αφύδνου, τοῦ τότε βα- 
σιλέως, κατὰ τὸν δεξιὼν µηρόν. Οἱ δὲ 

Διόσκουροι, Θησέως μὴ τυχόντες, πα. 

ραγωγῶῶσι τὰς ᾿Αφύδνας. “Ἡ ἱστορία 

παρὰ τοῖς Πολεμωνίοις, ἤτο Κυκλικοῖς, 

Διὰ γὰρ 

Αμ / ο) η) .» .ν 
καὶ ἀπὸ µέρους παρ ᾿Αλκμᾶνι τῷ Λυρι- 

κῷ. Πόλλ' ἅ µοι ἐστι.] ᾽Αντὶ τοῦ, πολ- 

Ῥτοβαϊκοῖέατ ἶ9 αἆ Ίοσυπα ραρη5». 

. Α ο . ον » ο Γ ω 3. 

λὰ ἐκεῖνα, ἃ δι ἐμὲ αὐτος ἐστι. 
δν , ” 

243. Ὡς φάτο. τοὺς δ Ίδη κατέχεν τν τς : ὃν 
αἶα.] Οὗτοι δέ, φήσιν, ἦσαν µεταστάν- 

τες ἐξ ἀνθρώπων, καὶ ὑπὸ γῆν διετέλαν. 
ν ππών ει δν ͵ 3 
ὁτὲ μὲν ζῶντες, ὃτὲ δὲ τεθνηκύτες, κατ' 

” 
Άλλοτε 

ν : ς 
μεν ζώουσ᾽ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε ὃ αὔτε 

.» Ν Δ ./ π ο) 
Τεθνᾶσι, τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἴσα θεοῖ- 

” 

σι. Φυσίζωο..] Ἠτοι η τὰ πρὸς ζωὴν 
φύουσα καὶ δωρουµένη. ἢ ὅτι τῷ Όὄντι 

/ 
λέγεται χώρα ἐν Λακεδαίμονι οὕτω φυ- 

ο, απο) ἀκε δοοῦ ῃ / 
σώος, επει εκεί οκουσιν οἱ Διόσκουροι 

κ παρει ν , 
αὐτον τον Πονητην, λέγοντα" 

καταποθεντες πάλιν ἀναδοθῆναι. Ὡς 

φάτο. τοὺς δ ἤδη κατέχεν φυσίζοος 
αἶα.] Ἴδας καὶ Ἀνηκεὶς, ᾿Αφαρέως παῖ- 

δες, γάμους θύοντες τῶν Λευκίππου ϐθυ- 

γατέρων, Φοίβης καὶ Ἐλαείρας, ἐκάλε- 

σαν τοὺς Διοσκούρους συγγενεῖς ὄντας. ὁ 

γὰρ Τυνδάρεως ᾿Αφαρέως ἀδελφὸς ἦν. 

Λέγεται δὲ, τοὺς Διοσκούρους ἐξαρπάσαι 

Μαχο- 

µένων ὃ αὐτῶν περὶ τοῦ γάμου Κκαρτε- 
ρῶς, ἀνῄρηται Κάστωρ. "Ὃθεν ὁ Ζεὺς 

ὀργισθεὶς, κεραυνῷ βάλλει τὸν δαν. 

Παραμυθεῖται δὲ Πολυδεύκην, καὶ τίθε- 
ται αὐτῷ αἴρεσιν, πότερω θέλει ἀθάνατος 
εἶναι, ἢ σὺν τῷ ἀδελφῷ εξ μῆνας τε- 

λευτᾷν, καὶ τοὺς ἴσους Ὁν. “Ὁ δὲ μᾶλ- 

ον αἱρεῖται μετὰ ἹΚάστορες ἀποθανεῖν, 

καὶ ζῃν. Ἡ ἱστοία παρὰ Πιδάρῳ. 
Αἶα.] Ἡ γῆ. 244. Αὖθι.] Αὐτόθι. 

Φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ.] Ἐν τῇ προσφι- 
λεστάτῃ πατρικῃ αὐτῶν γῇ. 3245. ΑΔ- 

Ν / 5/ / ”/ 
τᾶς Κόρας ετι παρθένους οὐσας. 
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ἄρνε δύω, καὶ οἶνον εὔφρονα, καρπον ἀρούρης, 

ἀσκῶ ἐν αἰγείω' φέρε δὲ κρήτηρα φαεινον 

κήρυξ Ἴδαιος εν χρύσεια κύπελλα, 

ὥτρυνε δὲ γέροντα παριστώµενος επεεσση᾿ 

Ὄρσεο, Λαομεθοντιάη, καλέουσµ ὥριστοι 5ο 

Τρώων ῤ' ἱπποδάμων καὶ Αχαιών χαλκοχιτνων, 

ες πεδιον κατα[βηναι, ὄρκια πιστὰ τάµμαι. 

αὐταρ ̓ Ἄλεζωνδρος καὶ ᾿Αρηϊφιλος Μενέλαος 

μακρῆς ἐχχείησι μαχησοντ’ αμϕι γυναικι᾿ 

τω ὃε κε νικήσαντι γυνή καὶ κτήµαθ ε Εποιτο' 2556 

οἱ οἱ ἄλλονι, φιλότητα καὶ όρκια πιστα ταµόντες, 

ναίοιμεν Τροίην εριβωλακα΄ τοὶ δὲ νέονται 

Άργος ἐ ες ἱπποβοτον καὶ Αχαύδα καλλιγύναικα. 

ὋὪς φώτο" ῥγησε ὃ ὁ γέρων, ἐκέλευσε οὃ ἑταέροις, 

ππους ο... τοὶ ὃ᾽ ὀτραλέως Επίθοντο. 26ο 

ν δ) ρ' ἔθη Πρίαμος, κωτα ὃ ἡνία τεῖεν ὀπίσσω' 

παρ δε οἱ ᾽Αντήνωρ περικαλλέω [βήσετο δίφρον. 

246. Εάρνε---Εαϊνον. 
τάµητε. 257. νιρ. νέωνται. 

362. δέξα. ΥΙ]Ρ. βήσατο. 

340. Εεπέεσσι. 253. 6Γ88 τάµωμεν, τάµηται εἰ 

250. ῥίγησε δὲ γέρω.. νι]ρ. ἑταίρος. 

345. Φίρον ὄρχια πιστὰ, αιῖ, τὰ ἱερεα, ἄρνε δύω, 4159 5δηαέας, ααί ρεπογα]ί ποῖομε 
πᾶ εἰς ὅρκον χρήσιμα, Ἀρραταϊιι5 58οΓἱ, πιστὰ, θ119 αἆ Πάεπι {αοϊεπάατη 1π ἔῴάστε τεφιι]- 
ταπίυσ.----247. κρητῆρα ἠδὲ κύπελλα. Α. 47ο. 1. κρητὴρ εἰ δέπας, ιιῖ οἱ 1ΠΗ. 295. 

252. ἵν ὄρχια πιστὰ τώµγπαι. ΙΤΘΓΙΤΩ ἀ1ΟΙ1ΠΗ ταῦ 51Ρ. Β. 124. ὄρκια πιστὰ ταµόντες. [68 
ας Παπ Γωάμς [εγῖγε. Ἀλο πιον Ἱεγαπα 2560. 257. νέονται, Ρτο ΕαίιΓο {θππροτθ. 

Ν΄ ” . Ν Ν ια ο) νὰ ἄστυ.] ᾿Ανὰ τὴν πόλιν. "Όρκια πι- 
στά.] ᾿Τοὺς πιστοὺς ὅρκους τῶν θεῶν. 

246. ρνε δίω.] Δύο ἄρνας. Καὶ οἴνον 

ἐύφρονα.] Καὶ τὸν εὖ τὰς φρένας διατι- 
θέντα οἶνον, τὸν εὐφραντικόν. Καρπὸν 

ἀρούρης.] Τῆς γῆς καρπὀ. Παρὰ τὸ 
ἀροῦσθαι αὐτήν. 3247. ᾿Ασκῷ ἐν αἷ- 

γείῳ.] Ἐν αἰγείῳ ἀσκῷ. Φέρε.] Ἔφε- 
Ρεν, ἐκόμιζε. ρητῆρα.] Ερατῆρα. Φα- 
εινόν.] ᾿Αργυροῦ», λαμπρό. 3948. ᾿Ηδὲ 

ῇ ͵ εν Ξ , χρύσεια κύπελλα.] Ἰαὶ χρυσᾶ ποτήρια 
-” ” . /’ 

περιφερῃ. 349. Ώτρυνεν.] ᾿Εσποίδα- 
ν ͵ , ζε, παρώρμα. Παριστάμενος.] Παρα- 
στά. 35ο. ΔΛαομεδοντιάδη.] Λαομέ- 
ὄοντος παῖ, Πρίαμε. Μήτηρ δὲ Πριά- 

τα ρε Άμος αι ιψε 
µου, ὣς φησι Πορφύριος ἐν τῷ περὶ τῶν 

παραλελειμµένων τῷ Ποιητῇ ὀνομάτων, 

κατὰ μὲν ᾿Αλκμᾶνα τὸν µελοπειὸν, Ζεν- 

ξίππη: κατὰ δὲ Ἑλλάνικο, ῑρυμώ. 
Στάμις δὲ ἐν τῷ περὶ Λέσβον φησὶ, Θό- 
ασαν τὴν Τεύκρου. Καλέουσι.] Καλοῖσι. 

250. Καταβῆναι.] Κατελθεῖν. ἐφ᾽ ὕψους 
γάρ ἐστι Ἡ πόλις. 554. Μακρῆς 
ἐγχείῃσι.] Ταῖς µακροῖς Ὀόρασι. Μα- 

χήσωται.] Μαχοῦνται. ᾿Ααϕὶ γυναικί.] 
Περὶ τῆς Ὑυναικέ. 3950. “Ῥίγησεν.] 

Ἐφοβήθη. Ἐκέλευσε.] Προσέταξε. 269. 

Ζευγνύμεναι.] Ὑπὸ ζυγὸν ἄγειυ, ζευ- 

γνύειν. ᾿Οτραλέως.] Σπουδαίως, ταχέως. 
261. Ἂν δ ἄρ ἔρη.] ᾿Ανέβη δέ. Κατὰ 
ὃ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω.] Κατέτεινε δὲ 
τὰς Ἠνίας ἐπὶ τὰ ὀπίσσω. 3962. Πὰρ 

δέ οἷ.] Παρ αὐτὸν δε. Περικαλλέα.] 
Πάνυ καλόν. Βήσετο.] ᾿Ἐπέβη, ἀνηλθεν. 
Δίφρο.] Τὸ ἅρμα. Ἀίφρος δε εὔνηταυ 

ὅτι δίφορον ἐστι. δύο γὰρ φέρε" τὸν 
7272 
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τὼ δὲ διο Σκαιῶν πεδίονὸ ἔχον ὠκέας ἵππους. 
Αλλ’ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκουτο μετὰ Τρώας κοὶ Αχαιοὺς, 

εξ ἵππων ὠποβάντες επὶ χθόνα πουλυβότειραν, 

εο μέσσον Τρώων καὶ ̓ Αχαιώῶν ἐστιχῥωντο. 
ὤρνυτο δ οὐτίκ ἔπειτα ἄναξ ὠνδρῶν Αγαμέμνων, 
ἂν δ᾽ Ὄδυσευς πολύρητη. άταρ κηρυκες ἀγανυοὶ 
ὄρχια πιστα θεῶν σύναγον, κρητηρι δε οίμον 

µίσγον, ἀταρ βασιλεὺσιν ὕθωρ ε ἐπὶ χεῖρας ἔχευον' 
Ατρείδης δὲ, ε ἐρυσσώμενος χείρεσσι μάχαιρα», 

ἤ οἱ παρ ἔιφεος μέγα. κουλεον αἰεν ἄωρτο, 
ἀρνῶν εκ κεφαλεων τάμνε τρίχας" αὐταρ ἔπειτα 
κήρυκες Τρώων καὶ ᾿Αχοιῶν υεῖμαν ἀρίστοις" 
τόῖσιν ὃἱ ᾿Ατρείδης µεγάλ᾽ εὔχετο, χέῖρως ἀνασχών' 

Ζευ πώτερ, Ἴδηθεν µεδέων, κύδιστε, µέγιστε, 

265 

27ο 

375 

267. ἔπειτα Γάναξ. 

271. δὲ ξερυσσάμενος. 
2690. δὲ Γοἴνον. 

270. ἥ [οι 

264-111. Ἠεπιοναίαν πιος εἰ τἰίι5 δαογὶ αἆ Γαάα5 Γεπεπάπα Ἡ. 6. εα ρασίίοπεπα 
46 ράρπα, ἰπίον Ῥατίάειη εἰ Ἠεπε]αιπα ἱπευπάαΣ 41ο {αοίο Ῥπίαπαας ἵπ ατρεπα γοι1ζ. 

360. ὅρκια πιστὰ θεῶν σύναγον' θίῖαπα Ἰ. Ἱ. τἳ Πιοάο 245. 881 γἱοπιας ἵπ πΙΘάΊΠι 
πέτίπφιιο αἀάποίαδς 56ιι αρραγαζαπα δηον].---27Ο. κρητΆρι δὲ οἶνον µίσγον. νΙπαπα ΑοἨῖνο- 
τπη οἱ νίπαπα Γγο]απογαπα ἵπ οοάσπα ογαίοτο Ρς πηϊκέαπα οἱ οοπβΙΣΙΠΙ: ΠΟΠ, ταῦ πι 
αρι]ΐς ππο5. θταί, Παιδίαπι ο ογαΐθγο ΥΙΠΊπη 1η Ῥοσμ]ο πηϊκέππα αθπα αὔιδα.---273. 4- 
ῬΙΙ ο τοπία νΙοίπι τοοῖδὶ Ἰπύες ργίποῖρος τι Ίπφιιθ ἀῑν]δί, τί οπΙΠες Πεγεηί φαοἳ εἲ 
{ωᾳθνῖς Ραγ{ϊοἱρθς.---275. µεγάλ᾽ εὔχετο. µεγάλη φωνή. Υ. Α. 45ο. 

αΤ0---202. ΕΠ Ἱίαφιιε ρασιο Γωάσθτῖς Ρος Ῥτευες αἆ ἆ4ευ» οἱ Ρεν ἁἴγας {ασίας: ἵπ φπ]- 
Ῥιις ουνοιναία ἀἱρπιιπα οδί, Ἰπνοσατί παπῆπα απφιδδίπια, οἱ απΙάθπα τθγΙπ. ΠαΙΓαΣ 
Ρατίος εοηδίιις ουνίας, «ονοπ, Ῥο]οπι, ἘἸανίο, οντατα, Τπ{οτο ρογ]ατῇ τ]{ογος. 
Ίλοπρο αβδαπέ Ἠσοο α 5η πΙογπὰ ΓΘΠΙΡΟΙΙΜΗ δα ρΗναίς, οκ τοἩρίοπιπα, πΙπΤη οἳ ορίη- 
Ίοπαπα. Ῥ]απίριις αποίοπί ρα, οπιροπίνδ, Ἰου5 Ῥτοραραίατιπι οοανίς οοη [δα Ἠηαία, 
Ἐκρτοςνίέ απέῖφια, τσ. Ἐπ. ΧΠ. 176. 54. Εδίο πιο οί {εδίῖς 8η. 
δηθεν µεδέων απ πρεγαί εω Ια, Ἡ. Ῥτοδρίοίθης εκ Ἰάα. «παρίίθι Τάσιδ Εαάρνῖ οἳ 

τεδίῖ5 οὐ πέος, 

” 

270. νη]ς. εχεναν». 

ὁπλίτην, καὶ τὸν ἠνίοχο. 963. Τὼ δέ.] 
Οὗτοι δέ. Πεδίοδε.] Εὶς τὸ πεδίον. 

5”. ” . 
Ἐχον.] "Ηλαυνον. 

Ἐπέχεον, ἐπέβαλλον. 

µενος.] Σπασάμενος. 
271. Ἐρυσσά- 

Μάχαιραν.] Μά- 
Ὠκέας.] Ἰαχεῖς. Άχαιραν νῦν τὸ παρὰ τὸ ξίφος μικρὸν µα- 

26η. “Ίκωτο.) Παρεγένωτο. Μετὰ αχαΐρον λέγε. 972. Ἡ οἷ.] τις αὐ- 
Ίρβας.] ᾿Ἐπὶ τοὺς Ίρβας. 267. Ὢρ- τῷ. Πὰρ ξίφεος μέγα κουλέο.] Παρὰ 
νυτο.] Διηγέρθη, ἀνέστη. 396δ. Αν δ' τὴν τοῦ ξίφους θήκην. Δἰὲν ἄωρτο.] Δια- 

᾿Οδυσεὺς πολύµητις.] ᾿Ανέστη δὲ καὶ ὁ 

πολύβουλος καὶ συνετώτατος ᾿Οδυσσείς. 

᾿Ατὰρ κήρυκες.] Ἰαὶ οἱ κήρυκε. ᾿Α- 

2090. Ὅλρκια.] 

Σύναγον.] Συνῇγον, 

ρητῆρι δὲ οἶνον µίση ον.] 

᾿Ανεμίγνυον δὲ ἐς τὸν κρατῆρα τὸν Κεκο- 

µισµένον οἴνον. 37Ο. ᾿Ἀτὰρ βασιλεῖ- 
σι.] Ἰκαὶ τοῖς βασιλεῦσι». Ἔχευων.] 

ας πρι , γανοί.] Νῦν, θαυµαστοί. 
Ἶ ε 

Τὰ, πρὸς τοὺς ὅρκους. 
; 

συνεφερον. 

παντὸς ἐκρέματο. 973. ᾿Αργιῶν ἐκ κε- 

φαλέων τάμνε τρίχας.] ᾿Απέτεμνε τῶν 

ἀρνῶν τοὺς κορυφαίους μαλλούς. ο74. 

Νεῖκαν.] Ἔνειμαν, διέδωκαν. 275. 

Μεγάλ’ εὔχετο.] Μεγάλως ηὔχετο. Χεῖ- 

ρας ἀνασχών.] Τὰς χεῖρας ἀνατείας. 

3760. Ἴδηθεν µεδέων.] Τῆς Ἴδης βασι- 

λεύω. Η ἐξ Ἴδης ὥς τωες. Τὸ γὰρ, 

θΕν, µάριον, ἤτοι παρέλκεται, ἢ ἀντὶ τοῦ 
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Ἠέλέός θ', ὃς πάντ᾽ ἐφορῶς, καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις, 
καὶ Ποταμοὶ, καὶ Γαϊα, καὶ οἳ ὑπενερθε καμόντας 

ἀνθρώπους τήυσθον, ὅ στις κ᾿ Επίορκον ὀμόσση. 

ὑμεῖς μάρτυροί έστε, φυλόσσετε δ ς ὄρχια πιστώ. 28ο 

εἰ μεν κε Μενέλαον Ἄλεξανδρος καταπέφνη, 

αὐτὸς ἔπειρ Ελένην ἐχέτω καὶ κτήματα πάντα, 

ἡμεῖς ὃ εν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν’ 
εἰ δέ κ᾿ Ἄλεζανδρον κτείνη ἔανθος Μενέλαος, 

Τρωας ἔπει᾽ Ἑλένην καὶ κτήματα πάντ' ἀποδοῦναι, 286 

τιν δ᾽ Ἄργειοις ἀποτυέμεν, ἥντι ἔοικεν, 

Ἰ τε καὶ ἐσσομθνοισι μετ' ὠνθρώποισι πέληται. 

εἰ ὃ ἂν ἐμοὶ τεμὴν Πρίαμος Πριαμοιὸ τε παῖδες 

τει οὐκ. Εὔέλωση, ᾿Ἀλεξώνδροιο πεσόντος, 

αὐταρ εγὼ καὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἴνεκα ποινής, 309 

αὖθι μένων, εἴως κε τέλος πολέµοιο κιχείω. 

379. νι]σ. τώνυσθον. 296. ἥντι) Γέξοικε ρεοσαῖ η ἀϊσαιωιπα Βοη!], 
οοτηῖρῖῖ ἥν τε Εέοικεν, ΡΟΙ1115 ἥντε Εέξοικε. 209. νι]ς. µαχέσσομαι. 

378. 0. καὶ οἳ ὑπένερθε χαµόντας τίνυσθον. 6Η ἁπια]ῖς δἳε, Ῥ]αΐίοποπι οἱ Ῥτοδοτρίπαπι 

Ἰπτρ]ήμετο πθοθκ»ε οί. Ἐος ρετ]ατή Ῥωπας α τηοσίιῖν εχίσετο Ἠΐπο αρρατεῖ: 46 1ρ8ο 
Ῥῶηςε πποάο, πθο ἆθ ππογζαῖς αΠιιά Ἠϊπο εοηδίαζ.---252. ατήµατα πάντα. Ἀρατία α]- 
Ἰπία: αξ κυρ. 93. υἰάπης.---295. Τρῶας---ἀποδοῦναι πηιίαία κἰγιοῦιγᾶ ΡΓΟ Τρῶες ἀποδό- 
πωσα». 5οὰ τοίτασίητη θδί αἆ ὄρχια πιστὰ, φπῖθις Παγαίιτη οσε 14 {οτ6.---256. τιμὴν, αᾱ- 
ας αἰηιῖά Αραπποπηποπ. ρτίοτῖθις οοπαΙοπίδας α- Ἀἴοπε]αο ΤοΙ. 504. εἰ ππ]ίο πιασίς 
Ῥτίοτίῦης ν. 92. αὖ ἩἨεοίοτε πιθπποταῖ. Ἄθο φπἴοφπαπα ππθπιογαζας α Ῥορία, Ἱρείπε 
Τνο]απὶ οοπνεπθνϊπὲ ἆς Ίνας Ῥτερίον τεθἴίαπι Ἠείοπαπι ουπα Ῥοπῖς αθάποῦς παα]τα, 
απαπα. Ῥτο οργυπηΠαγαπα οοπιρθησαξῖοπθ φοἰνεπάατη εχορῖςςε ν]άθίιιτ ᾿Αβαπιεπποῃ. Αι 
Ἰπβ. ν. 46ο. Ῥαρβηα ἔασία α ἈΠεπε]αο Ἠτεο πηπ]ία οχἰαίιγ.---287. Ἡ τε--πέληται, δαῤ- 
Ῥ]θηί, απ» δἳἳ πιεπποτα 15 θίίαπα αἆ Ρονίοσι(αίθπη, 

τῆς ἐξ προθέσεως λαμβάνεται. 277. μέν κεν.] ᾿Εὰν µέ. Καταπέφνῃ.] Φο- 
Ἠέλιός τε.] ᾿Αντὶ τοῦ, καὶ σὺ, ὦ ἥλιε. νεύση. 254. Κτείῃ.] ᾽Αποκτείνη. 286. 
Παράπτωσις. ὀρθὴ ἀντὶ κλητικῆς. Ἔφο- Τιμή».] Πρέστιμον τοῦ πολέμου. Λέγει 
ρᾷς.] Ἐπιβλέπεις. 278. Καὶ α ὑπέ- δὲ τὸ ἥμισυ τῶν ἐν τῇ πόλει κτημάτων. 
νερθε.] Καὶ καταχθόνιοι δαίµονε. Δέ- ᾿Αποτυέμεν.] ᾿Αποδιδόναι. "Ἠντιν ἔοι- 
ει δὲ Πλούτωνα, Περσεφόνη», καὶ τὰς κεν.] 'Ἡν πρέπει, ἣν δεῖ. 387. τε 
Ἐρωνῖς. Καμόντας.] Τελευτήσαντας, καὶ ἐσσομένοισι μετ ἀνθρώποισι.] τις 
ἀποθανόντας. 272. Τώνσθον.] Ἕνμω- καὶ ἐν τοῖς µεταγενεστέροις, καὶ μετὰ 

Ρεῖσθε. "Ὅστις κ᾿ ἐπίορκον ἀμόσση.] Ὅ- ταῦτα ἐσομένοις ἀνθρώποις, φανερὰ γε- 
στις ἂν ἐπιορκήσῃ. Δυϊκῷ δὲ ἀριθμῷ νήσεται, καὶ μενεῖ, καθάπερ νόµας. Πέ- 
κέχρηται, εἰπὼν, τήνσθον. ἔστι γὰρ ὁ ληται.] Γένηται. 980. Τήευ.] Ἐκτί- 
λόγος πρὸς Πλούτωνα, καὶ Περσεφόνη». νει, ἀποδιδόαι. Πεσόντος.] ᾿Αναιρε- 

ἀντὶ τοῦ, καὶ ἡμεῖς οἳ κατωχθόνιοι δαί- θέντο. 32090. Αὐτὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα.] 

µονες, οἵτινες τοὺς ἐν τῷ ζην παρορκή- ᾿Ἐγὼ γὰρ μετὰ ταῦτα. Πωνῆς.] Αν- 
σαντας τμκωρεῖσθε καὶ μετὰ θάνατον. τεκτίσεως, τιμωρίας. 301. Αὖθι µέ- 
38Ο. Φνλάσσετε.] Τηρεῖτε. 3981. Εἰ νων.] Ἐνταῖθα µένων. Εἴως κεν.] Ἔως 
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Ἡ, καὶ ἆπο στομάχρυς ἄρνω ων τάµε νηλεν χαλκῶ" 

καὶ τοὺς μεν κατεθηκεν ε επὶ χθονὸς ὠσπαίροτας, 

θυμοῦ Φευοµένους" ὠπὸ γαρ, μένος έἴλετο χαλκός" 

οἶνον δ) ἐκ ερήτηρας ἀφυσσώμενοι δεπάεσσιν ο0ς 

ἔκχεον, ἠδ᾽ εὔχοντο θεσῖς αἰειγενέτησν’ 

ὧδε δὲ τις επεσκεν ᾽Αχαιώῶν τε Τρώων τε 

Ζευ κύδιστε, μέγιστε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, 

ὁππότεροι πρβότεροι ὑπὲρ ὄρχια πηµήνειαν, 

ὧδε σφ ἐγκέφαλος χαμάδις ῥεοι, ὡς δε σἷ] οἱνος» 39ο 
ο 

αὐτῶν, καὶ τεκέων, ὄλοχοι δ ἄλλοισι μιγεῖεν. 

Ὡς ἔφαν' οὐδ᾽ ὥρα πώ σφι ἐπεκραίαινε Κρονίων. 

τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Ἡρίωμος μετα 8ο ἔ εειπε’ 

Κέκλυτέ μευ, Τρῶες καὶ εὐκνήμιδες Αχαιοί 

205. [οἶνον. 207. τις Γείπεσκεν. 309. ὅδε [οῖνος. 303. ἔξειπε. 

303. Ομβουναπά πα, αποᾶ παπο νοβπιας αἰτίαδᾳας ρατγῖς οσ1ί αἰίου ος αταπάῦιιςς 
ης] απο Φζαποπά τη οδί, οσα αὖ αἰίογα Ῥατίο Ῥπίαππαπα Ίο οπά οσα νετρα τερείσδο 
οἳ 5πας. γἰοηας Παρι]αδδας Ῥουγο ποίαπάαπα, ποη. ογοπαία5 εκίσπηρ]ο 6596 νἰοβτπας, 
566 αὖ πίαθι1ο ρατίο τοροτίαίαςς δα]ίοπι α Ῥτίαπιο ν. 21ο. ΤΠ ]απο]αταπάο αὖ Αρα- 
πΠΘΠΟΠΟ Γαοίο νἱούπια ἵη πηγα Ργο]1οῖζαν Τ. 2660.---.05. ἈΝαπο Ἠμασας νίπαπα δαργα 
260. 219. α]αίιπι αὐ πίχαφιθ ρατία αἱ ἵπ πο ογαίθτο πήχίππι.  Ά]ος ςα ο αχ πηθ- 
ππογαλή]ο οχοπαρ]πα ΦΥπΙΡΟΜΟΙ Ραοῦ εἶαδηιε ΠητετργείαΠοπῖς ν. βοο. 3ο1. ΜΙκῆομε 
Ί]α ν]πὶ οἱ οβιδίοπο αἀιπαῦταίαα Ροτ]αγῇ Ῥωπα, ορτευνῖ αἰ]ῖκο οαρίζε οΏιδί εἰ ταχογῖς 
είπρτο καὐασς (41.5! πηἰχζα οµτη ν 110). ἔκγιεον το ἔσπενδον. 

307. ὧδε δὲ πι; Ῥτο ἕκαστος, ργθσα11 »ιιΏέ δα]ίοπι ργ]ποῖρες Ἱπίος Πραπάνπι.----290. ὑπερ 
ὅρχια πημηνειαν. ΗΟΠΙΘΓΙΟΙΠΙ θδὲ ὑπὲρ ὅρκια, Ργά{ΕΣ |) }26]ι)αμιᾶο υἱοίαίο. 
πηµαίνειν, (1ι0ᾷ δηλεῖσθαι Δ. 2360. Ἱπ]ατίαπη ασθ16. ΑΠίαν 5αρ. Το7. δηλεῖσθαι πὰ ὄρκια. 
οἳ Δ. 66. 67. δηλεῖσθαι τοὺς ᾿Αγαιοὺς ὑπὲρ ὄρκια, βλάπτειν. 

892. οὐδ ὥρα πω. Ἡ. 6. ΕπΙπΙυΕΥΟ γ65 ευεπέιή 110 Πιαδιές οὐκ ἐπεκραίαινε Ῥτορτίε 
ἃ ἔφαν, ἀἶνας ν»5. 200---391. οπιίποφαο 1ά αιιοᾷ ἠαπε]αχαπάο Ῥαο εγαί: Ίι6υ ραοὲ 
οογις]{ἱ0ι68 {ὐσιίι ᾖαύιεγο. ΊΝαΠΙ εκ ν. 281. 25.4. ΟΠ Π]δὶ 6490 αἰεγιίγο ρταδίαπἆα 
εταπέ Ῥτοπιίκρα.. Απ Ῥατῖς ποῃ Επί ορδας.  ΝοίαδΙ]ε {απ1ςΠ, φιιοά. Ροεία 14, ᾳποά 
ΠΠΑΧΙΠΙΘ ΟΟΠΙΓΟΥΘΓΝΙΙΠΙ θγαΐ, ποπ ἀῑκογίίς οχροδιέ. 

893---213. Ῥτιάρθηίου Ῥοεία Ῥπαπηιπα αὖ αἀδροσίι ραρηα αὐάιιοῖζ.----305. Ἰνεμόεσσα 

ἄν. Κιχείω.] Καταλάβω. 902. Ἡ.] Διαπαντὸς σι. ἀθανάτοις. ἡ, τοῖς ἀεὶ 

Ἔφη, εἶπε. Στομάχου-.] Φάρυγγας, ποιοῦσι καὶ ἐνεργοῦσω. 3990. Ὁππότε- 

λαιμούς. ἐπεὶ συνέζευκται ὁ στόµαχος ϱοι.] Οἵτιες πρότεροι. Πημήνειαν.] Βλά- 

τῷ λαιμῷ. Τάμεν.] ᾿Απέκοψε. Νηλει] ψειαν. διὰ τὸ παρελἈθεῖν αὐτούς. 399. 

᾿Ανηλεεῖ, σκληρῷ. Χαλκῥ.] Καταχρη- "Ωδέ σφ’ ἐγκέφαλος.] Οὕτως αὐτῶν ὁ 
στικῶς σιδήρω. ἐπεὶ πρότερος εὑρέθη ὁ ἐγκέφαλο. ἉΧαμάδις] ᾿ἘΕπὶ τῆς γῆς. 

χαλκὸς τοῦ σιδήρο. 3903. ᾿Ασπαίρυν- Ὡς δε οἶνος.] Ὡς οὗτος ὁ οἶνος. 801. 

τας.) Ψυχοῤῥαγεῦντας, σκαρίζοτας. Αὐτῶν, καὶ τεκέων.] Αὐτῶν τῶν ἐπιορ-- 

204. Δευομένους.] Ἐνδεομένους καὶ χρῄ- κησάντων, καὶ τῶν τέκνων. "λλοχοι δ᾽ 

ζοντας τοῦ θυμοῦ. ὅ ἐστι τῆς ψυχῆς. ἄλλοισι μιγεῖε.] Καὶ αἱ γυναῖκες αὐ- 

τεθνηκόταςο. 3905. Αφισσάμενοι.] Α- τῶν, αἰχμαλωτισθεῖσαι, ἄλλοις μιγῶσιν 
παντλήσαντες. Δεπάεσσι.] Ποτηρίας. ἐν συνουσίᾳ. 3902. Οὐδ' ἄρα πώ σφυ.] 

206. Ἔκχευν.] Ἐξέχεον, ἔσπενδο. ᾿Ηδ Οὐδέ πω δὲ αὐτοῖς. ᾿Ἐπεκραίαψεν.] 

εὔχωτο.] Ἰκαὶ ηὔχαντο. Αἰειγεωέτῃησι.) ᾿ΕἘπετέλει. 3493. Δαρδωίδης.] Δαρδά- 



115. ΤΠ. 

ἦτοι έγων εἷμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμέεσσαν 

ΙΛΙΑΔΟΣ }. 8ος----316. 

ὢψ, ε επεὶ οὔπω τλησομ’ εν ὀφθαλμεῖσιν ὀρασθαι 

μαρνάμενον φιλο υἷον Αρηϊφιλῳ Μενελόω. 

Ζεὺς μεν που τόγε εἶδε καὶ θάνατοι θε ἄλλοι, 

πο σήρ θανώτοιο τέλος πεπρωμένον εστίν. 

Η ῥω, καὶ ἐς θίφρον ὦ αρνα» βέτο ἰσόθεος φώς 

αν δ ἄρ' ἔβωιν αὐτὸς, κατα δ ἠνία τεῖνεν ὀπίσσω, 

παρ δέ οἱ ̓Αντήνωρ περικαλλέα βήσετο δι. ιφρογ. 

τὼ μὲν ὄρ ̓ ἄψνορῥοι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο. 

Ἕκτωρ ἓ, Πριάμοιο πάϊς, καὶ δἷτος ὌὈδυσσευς 
. 

ο 9ρον μεν σρωτον θιεµέτρεον, αὐταρ ἔπειτα 3ἵ5 

πλήρους εν κυνέη χαλ. κηρει πώλλον ἑλόντες, 

3ος. ἐγὼ εἴαι προτὶ Είλιον. 
31Ο. Γάρνας θέτο Εισόθεος. 
313. προτὶ Είλιον. 

αιἷα αἰπεινὴ, π]ίο οσο φία Εαῖς. 
ἀνέμων χαταπνεοµένη. 

396. νυ]ς. οὕπως. 308. τό γε Εαῖδε. 
312. πὰρ δέ[ο. Υι]Ρ. βήσατο. 

Βπηϊ]έοτ Ἐπῖκρθ ἠνεμόεσσα Β. 6ο6. ὑψηλὴ καὶ ὑπὸ 

810. εἰς Σήβρον ἄρνας βέπο. 9 νἱοϊτηϊς Πὴς πδροτία(ῖς πὶ] αά Ποῖε Ροείας πεο ε85 θρι]ῖς 
5ογναγθ ἵπ Παγο]αταπάο πο ἀῑτῖς πιος βατ, 56ο αιέ ἕοττα ἀε[οάετε απί ἴπ ππαγο Ῥγο[σεγθ. 
οἳ, αἲ 202. 

814-330. Ακκρπαπίιις οργέαπῖρας Ίοσας οοπκϊαϊζαγ 5οτίο, αίθς Ρτίος ἐε]απα οπηῖς- 
ΣΗΓΙΙ5 αἲξ, Ῥατίκ ατπηα Ἰπάνϊέ, πθς πον ἈΤοποίαιις. “Α]ο πιοάο 5ογΩ (ιο Πέ Ἡ. τ7τ. 5ᾳᾳ. 
πἱς ο Ῥ]ατίοαας, αῖ 5ο οργαπηϊηῖ ο εγιιπέ, Ρασπαασας δἳς, 8 2 

νου ἀπόγονος, Πρίαμος. 305. ὖΗτοι 

ἐγών.] ᾿Ἐγὼ μὲν οὖν. Εἰμι.] "Απειμι, 
ἀπέρχομαι. Προτὶ Ἴλιον.] Ἐπὶ τὸν 
Ἴλιο. Ἠνεμόεσσαν.] Ὑψηλὴν, καὶ ὑπὸ 

ἀνέκων καταπνεοµένη». 396. Ἐπεὶ οὔ 
πω.] Ἐπειδὴ οἰδαμῶς. Ἰλήσομαι.] ἵκαρ- 
τερήσω. Ορᾶσθαι.] Ορῷ. 
Παθητικὸν, ἐνεργητικοῦ. 3907. 
Μαρνάμενον.] Μαχόμενω. 398. Τόγε 
οἶδε.] Τοῦτο ἐπίσταται. 300. Ὅππο- 
τέρῳ θανάτοιο τέλος.] Οποίῳ αὐτῶν τοῦ 
θανάτου τέλος. Πεπρωμένον ἐστί.] ᾿Αντὶ 
τοῦ, πέπρωται, εἵμαρται. 31ο. Ἡ 
ῥα.] Ἔφη, εἶπε Θέτο] Κατέθετο. 
Ἰσόθεος φώς. Ἰσόθεις ἀνήρ. 

ἐπομενῶ. 
πι ἀντὶ 

ττ- 

Ἂν δ' ἄρ' εβαμ᾽ αὐτός.] ρα δὲ 

καὶ αὐτός. 313. Τὼ μέν.] Οὗτοι μέν. 

"Αψοβῥοι.] Εἰς τοὐπίσω ὁρμήσαντες. Α- 
πονέοντο.] ᾽Απηλλάσσοντο, ἀνεχώρου». 
Διατί χωρίζεται ὁ Πρίαμος; Καὶ οἱ µέν 
φασιν, ὅτι ἵνα ἀφ' ἕψους κρεῖσσαν θεω- 
ρήση ἀπὸ τῆς πόλεως τὴν µονομαχίαν. 
Οἱ δὲ, ἵνα φυλάξη τὰ τείχη. "Άλλαι δὲ 

τὴν Ὁμηρικὴν λύσιν παρίσχοται τὸ, 
Οὕπω τλήσοµαι ὀφθαλμαῖσιν ὁρᾶσθαι. 
Ὅπερ ἄμεινον. 314. Πριάμοιο πάϊς.] Τοῦ 
Πριάμου παῖς. Πορφύριος δὲ ἐν τοῖς παρα- 

λελειμμένοις φησὶν. ὅτι τὴν Ἕκτερα Απόλ- 

λωνος υἱὸν παραδίδωσιν Ἴβυκος, ᾿Αλέξαν- 

δρος, Ἐὐφορίων, καὶ Λυκόφρω». 315. Χῶ.. 

ϱον.] Τὸν τόπον. ᾿Αναγκαίως δὲ διεµέτρουν 

πᾶν τὸ χωρίον, ἐν ᾧ ἔμελλον µοοµαχή- 
σειν, ὥστε μὴ μόνον τὸν διὰ τῶν ὅπλων 
ἠττηθέντα νενικῆσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸν 
ἀπολιπόντα τὸ ἀποδεδειγμένο χωρίον. 
σ .. .» Όπερ γίγνεται καὶ ἐπὶ τῶν ἀθλητῶν. 

”"λλοι δέ φασι, ὅτι, ἵνα μὴ πρὸς τὰ 

ἑαυτῶν πλήθη χωρισθῶσω' ἀλλ ἵνα, 
ὥσπερ ἐν εἰρκτῇ, τῇ περιγραφῇ µένωσω.. 

Αὐτὰρ ἔπειτα κλήρους.] Μετὰ δὲ ταῦτα 
δεόντως καὶ κλῆρον ἐποιήσαντο περὶ τῆς 

ἀφέσεως τοῦ δόρατος, ὥστε μὴ θόρυβον 

ἐμπεσεῖν, τοῦ ἑτέρου φθάσαντος διὰ τῆς 
πρώτης βολῆς ἀνελεῖν τὸν πολέμιο. 316. 

Ἐν κυνέη.] Ἐν τῇ περικεφαλαίᾳ. Χαλ- 

κήρεῖ.] Καλκῷ ἡρμοσμένῃ, χαλκῃ. Πάλ- 
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ὁππότερος ὁη πρόσθεν ὠφειη χάλκεον ἔγχος. 

λωοὶ ο ἠρήσαυτο θεοῖς, ίδε χάῑρως ἀνεσχον, 

ὧδε δέ σι εἴπεσκεν ᾿Αχοιῶν τε Τρώων τε' 

Ζεῦ πώτερ, ΄Ἴδηθεν µεδεῶν, κύθιστε, µέγιστε, 820 

ὁππότερος τάδε ἔι ἔργα µετ. ὠμφοτεροισιν ἔθηκε, 

τὸν δὸς ὠποφθίμενον δῦναι θόμον Αίδος εἴσω, 

ἡμῖν ὃ αὖ φιλότητα καὶ ὄρκια πιστὰ γενέσθαι. 
ος αρ ἔφαν' πώλλεν δὲ μεγας κορυθαίολος ᾿ Έκτωρ, 

ἂν} ὁ ὀρόων' Πάριος δὲ θοῶς ε εκ κλήρος ὀρουσεν. 59 
οἱ μεν ἔπειθ ἴζοντο κωτὼ στίχας., ἆχν ἑκώστω 

ἵπποι ἀερσίποδες, καὶ ποικίλα τεύχεα κεῖτο. 

αὐταρ Ογ᾿ αμφ ὤμειση ἐεδύσωτο τεύχεα καλα 

δῖος Ἀλέξανδρος, Ελένης πόσις ἠὑκόμοιο. 

κνημίδας μεν πρώτου περὶ κνήμησω ἔθηκε 

310. τις Εείπεσκεν. ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χ. 318. να]ς. 

3959 

831. τάδε Γέργα. 
Ὢρ9. "Αβδνς Πες Ῥτοηπιη ΕΙ αέαπα Γοζθσσν Α Είδος. πηάϱ 5γ]]αδα ρνοάιοῖτιιγ. 
326. ἦχι Εεκάστῳ. 

320. Αλέξανδρος Εελένης Ῥοπί]. 

337. να]ς. τεύχε᾽ ἔκειτο. 

321. ὁππόπερος σάδε ἔργα μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔθηκε. απίῖηπα αἰπηρ]οϊκδίπια ογ8{10. σάδε 
ἔργα, πράγματα. Ἱπ]απία. [ασία: 

μαι ἔλιθε τα λυγρά. 

λον.] ᾿Εκίουν, ἔσειο. Ἑλώτες.] Λα- 

βόντε. 317. Ὁππότερος δὲ πρόσθεν.] 

Ὅστις δη πρῶτος. 318. ᾿Ηρήσαντο.] 

Ηὔξαντο. ᾿Ανέσχον.] ᾿Ανέτειναν. 320. 

Ζεῦ πάτερ Ἴδηθεν.] ΤὮ Ζεῦ, ὁ τῆς Ἴδης 

βασιλεύς. Τιμᾶται γὰρ ἐν τῷ ἀκρωτη- 
ρίῳ τῆς Ἴδης Ζεύς. καὶ βωμὸς αὐτοῦ 

ἐστιν. ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Ποιητής φησι" 

Γάργαρω, ἔνθα δέ οἱ τέμενος, βωµές τε 

θνῄει. 3421. Τάδε ἔργα.] Ταῦτα τὰ 

ἔργα τοῦ πολέμου. Ἔθηκεν.] ᾿Εποίησε. 
34323. Τὸν δός.] Τοῦτον παράσχε. ᾿Απο- 
φθίµενω.] ᾿Αναιρεθέντα, φθαρέντα. Δῦ- 
ναι.) Καταδῖναι, κατελθεῖν. Δόμον Αϊ- 

δος.] Περιφραστικῶς, ἔσω τοῦ ἅδου. 
34323. Φιλότητα.] Φιλία. 3424- ἵζορ- 
θαίολος.] "Ἠτοι, ποικίλος τὸν ὁπλισμόν. 

ἀπὸ µέρους τὸ πᾶν. "Η, εὐκίνητος. ἀπὸ 

τοῦ παρεποµένου. Αἰόλλειν γὰρ, τὸ κι- 

νε. 335. ΑΨ ὁρόων.] Εὶς τοὐπίσω 
Βλέπων, ἵνα μὴ ἀντιπανουργεῖν δόξη. 

Πάριος.] Ἴωνες οὕτως. ημεῖς δὲ, Πάρι- 

δις. Πάρις δὲ ᾿Αλέξωνδρος ἐκλήθη, παρὰ 

Ῥαρης ϱ.118δα, 
σιθέναι μετ ἀμφοτέροις Ῥιρπα οατδδαπι ῥγαθεγε. 

Ἐεάαῖε Ἐπκία(λίας τὰ κακά. Ἐν 
1ΠΕ. 416. µέσσῳ δ' ἀμφοτέρων µητίσο- 

Ν .ω / 

τὸ ἐκτεθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ Ἴδῃ εὐθὺς Ἶ 1 
/ ΔΝ ” ον Δ . 

τεχθέντα, καὶ αὐξηθῆναι, καὶ παρελθεῖν 
Ν / 

τὸν µόρον. οὕτως κατὰ γαστρὸς αὐτὸν 
/ ε « / Φ .Ἡ 

ἔχονσα η “Εκάβη, ἐνόμισε κατ ὄναρ 
/ Μδν Ἡ , 

καιόμιενον δαλὸν τίκτει», ὅστις κατέφλεξε 
.ω /. ω Ἡ 

πᾶσάν τε τὴν πόλιν, καὶ τὴν ἐν τῇ Ίδη 
ε/. ε .ν .- πλ Ν πλ α 

ὕλην ἑστῶσαν. "Τοῦτο δε τὸ ἐνύπνιν 

ἀκούσαντες οἱ μάντεις, καὶ οἱ περὶ τοὺς 

ὀνείρους δεινοὶ, εἶπον, τὸ τεχθὲν παιδίον 
8 η 

εὐθέως, μικρὸν ὃν, ῥιφῆναι θηρσὶ βορά». 

Τεχθέντα δὲ τὸν ᾿Αλέξανδρον, ἐξέθηκαν 
3”. .. ο Ν « Ν ” 

ἐν τῇ Ίδη. Ὃν ποιμὴν ἑωρακῶς, ὄντα 

εὐειδέστατον. ἀνελόμενος ἀνέθρεψε. «Θο- 
.. .”» / 

ὃς] Ταχέως. Ἔκ κλῆρος ὄρουσεν.] Ἔξε- 
.-ν ια, 

πήδησεν ὁ κλΏρος. 326. Ιζωτο.] Ἔκα- 
θέζοντο. Κατὰ στίχας.] Κατὰ τὰς τά- 

γ / / 
ξεις. "Ηχι.] Ἔνθα. ὅπου. 397. Λερ- 

ν 
σίποδες.] Αἴροντες εἰς ὕψος τοὺς πόδας 

ἂν δν ος 
ταχεῖς. Ζωγραφικῶς δὲ ἐκτετύπωκε τοῦ- 

ο» - { 

το. Ίοιοῦτον γὰρ οἳ κωλνόµενοι τρέχει» 
./ 

Καὶ έστω ἰδίωμα. 32δ. ᾿Εδύ- 
, 

330. Περὶ κνή- 
” Ἐθηκεν.] 

ἵπποι. 

σατο.] ᾿Ενεδύσατο. 

µῃσι.] Περὶ ταῖς κνήµαις. 
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καλας, ἀργυρεοίσιν ἐπισφυρίοις ὠραρυίας" 

δεύτερον αὐ ῥώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν 

οἷο κασιγνήτοιο Λυκάονος" ἥρμοσε δ' αὐτῷ 

ἄμφ. ὃ ἄρ' ὤμοισι βόλετο ἔιφος ἀργυρόηλον, 
/ 

χάλκεον' µαὐταρ ἔπειτα σώκος µεγα τε στιθαρόν τε᾽ ιο] ιο σι 

χρατι ὃ) επ᾽ ἰφθιμω κυνεην ἐύτυκτον ἔθηκεν 

Ἱππουρν' δεωὸν δὲ λόφο» καθύπερόεν ἐἰ ενευεν᾿ 

εἶλετο δὶ ἄλκίμον ἔγχρον ὁ οἱ παλάμηφω ὠρήρει- 

ὣς ὃὶ αὗτως Μενελαος ᾿Αρήϊος ἔντε᾽ ἔδυνεν. 

Οἱ οὃ επεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου ῥωρήχβησαν, 349 

ἐς μεσσον Τρώων καὶ Ἀχαιων εστικέωντο, 

δεινὸν δερκόµενοι” θάμβος ὃ ἔχεν εἰσορέωντως, 

Τρωώς θ' ἱπποδάμους καὶ ἐύκνημιδας Αχαιούς. 
καί ῥ εγγὺς στήτην διωμετρητῷ ἐ ενὶ χώρω, 

σειοντ᾽ εγχείας, ἀλλήλοισι κοτέοντε. 845 

333. Γοῖο. 334. ἀργυρόξηλον. 335. ὅ [οι 
340. Γεκάτερθε. 341. ἐστιχόξωντο. 

339---130. Λούις οἱ οτάο αππηαπά1 56, ος Ἡ. ]. οποπάις οί. τὰ ἐπισφύρια ν5. 331. 
ευηί Βρη]α., ααΐρις οὔγα(ς 5αρτα πια]]οο]ος οοπεήηρπ ας. 

334. ἀμφὶ ὃ ἄρ ὤμοισι βάλετο ἔέφοε. Ῥτορτῖε Ῥα]ίειπα, ϐ απο οηδῖς Ρεπάὰεί. Έπε ἵα- 
πιθι Ἀου Ῥεγροίαο δει, τὲ οηῖς Ῥγο Ῥα]έθο τηθπιογεζαΣς δἱο 6ς τὸ σώκος, Οι θἳ Ίου 
αρίατείαγ εοτροτῖ ρος Ὀα]έρατηα αλππα. Τα (γαπαυοτκῖπα ἵπ Ῥθοίογα ἆπο 51δΙ Ρα]εοῖ οούις- 
τουαηῖ, α ἀθχίτα οηςῖς ροπάθβαί, αΙπ]κίτα ππαηιι5 οἩρειιπα (οπεραί οκ Ῥα]ίοο αρέαπι. 

349.--- 16ο. Επί οεγίαπηθιις Γγαδίτα πῖπαιθ Ἠαςίῖς 5ο ρε. 
340. ἑκάτερθεν ὀμίλου, ΡΙΟ καθ ὀμίλου, ἓν ὁμίλῳ ἑπάτερθεν, 5. καθ ἕκατέρου ὀμίλου. ἵπ 

5ιο παίθτοαθ αρτη]πθ. 

Παρέθηκεν, ἔβαλεν. 331. ᾿Αργυρέοι- 

σι».] ᾿Αργυροῖς. καλοῖς. Ἐπισφυρίοις.] 
Ἠοῖς τῶν σφυρῶν καλύμμασιω. "Δρα- 

ρυίας.] "Ἡρμοσμένας. 3432. Ἔδυνεν.] 
Ἐνεδύσατο. 333. Οἷο κασιγνήτοιο.] 

Τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ. "Ἠρμεσεν.] Ἵνα μὴ 
ἐμποδίζη. 334. Βάλετο.] ᾿Εβάλετο. 
ἐπεὶ καὶ τὰς ἀσπίδας διὰ τελαμώνων 

ἐφόρουν, ὡς καὶ τὰ ξίφη. 335. Σά- 

κος.] ην ἀσπίδα. ὨἙρηται δὲ σάκος, 

ἐπειδῃ παρὰ πρώτοις Σάκαις εὕρηται. 
Σάκαι δὲ ἔθνος Θράκης. Στιβαρόν.] Ἰ- 
σχυρόν. 336. Κρατὶ δ' ἐπί.] ᾿Επὶ τῆς 
κεφαλῆς. Εὔτυκτον.] Καλῶς κατεσκευ- 

ασμέο. Ἔθηκεν.] Ἐπέθηκε. 337. 
Ἴππονρυ.] Ἐξ Ἱππείων τριχῶν τὸν λόφον 

ἔχουσαν. Λόφος. Ἱ Τὸ προνεῦον τῆς περι- 

κεφαλαίας ἀνάστημα, κόσμου καὶ κα- 

ταπλήξεως χάριν, ἱππείαις θριξὶν αὐτῷ 

ἐνιεμέναις. Καθύπερθεν.] "Άνωθεν. Ἔ- 
ΥΟΙ,. Τ. 

γευεν.] Ἐσείετο. 3359. Εἴλετο.] Ἔλα- 
Βεν. "Αλκιμον.] Ἰσχυρόν. Ὁ οἳ.] Ὅπερ 
αὐτῷ. Παλάμηφι.] Τῃ χειρί. "Ἡ λέξις 
παράγωγος. Αἰολικῶς. ᾿Αρήρει.] Ἡρμο- 

στο. 330. Ὡς δ' αὔτως.] Ὁμοίω. 

᾿Αρήϊος.] Πολεμικός. Ἔντεα.] Ὅπλα. 

Ἑνρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐντὸς περιέχει καὶ 

σκέπτειν τὸ σῶμα. Λέγεται δὲ καὶ τὰ 
πρὸς τὴν εὐωχίαν σκεύη. ὡς ἐκεῖ.  Μνη- 

στΏρες δ᾽ ἀπεκόσμεον ἕντεα δαιτός. Ε- 

δυνεν.] ᾿Ενεδύετο, ὡπλίζετο. 349. Οἱ 
δ) ἐπεὶ οὖν.] Ἐπειδὴ δὲ οὗτοι. Ἑκάτερ- 

θεν ὁμίλου.] Εξ ἑκατέρν πλήθους. Θω- 

ρήχθησαν.] ἱΚαθωπλίσθησαν. 342. Δερ- 

κόµενοι.] Ἑλέποντες. Θάμβος ἔχεν.] 
Ἔκπληξις εἶχεν. Εἰσορόωντας.] “Ορῶν- 
τας, βλέποντας. 344. Στήτην.) Ἔ- 

στησαν. Δνϊκῶς. Διαμετρητῷ.] Ἐν τῷ 

διαµεμετρηµένῳ εἰς τὴν µονομαχίαν χε- 

ῥίω. 345. Σείοντες.] Κινοῶντε. ᾿Εγ- 

λα 
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πρόσθε ὃ) ᾿Αλεζανδρος προίει θολιχόσκιον ἔ έγχος, 

καὶ [2όλεν ᾿Ἀτρείδαο κατ ἀσπίδο πάντοσ είσην, 

οὐδ ἔρῥηξεν χαλκος» ὠνεγνάμφθη δὲ οἱ αἰχμη 

ἀσπιὸ ενὶ κρατερή" ὁ δὲ δεύτερος ὤ] ὤρνυτο χαλκῷ 

᾿Ατρείδης Μενέλαος, ἐπευζάμενος Δὺ πατρί 35ο 
ω αἩ 

Ζευ ἄνα, ὃὺς τίσωσθαι, ὃ ὅ µε πβότερος κώκ᾽ ἔοργε, 

ὃ τον Ἄλεξανδρον, καὶ εμης ὑπὸ χερσὶ δάμασσον' 

ὄφρά τις ἐθῥίγησι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων, 

εινοδόκον κακα ῥεζαν, ὅ κε φιλότητα παράσχη. 

Ἡ ῥω, καὶ ἀμπεπαλῶν προῖει δολιχάσκιον ε εγχος, 355 

καὶ βόλε Πριαμίδαο κωτ ἀσπίδω πάώντοσ᾽ εἴσην. 

δια μεν ἀσπίδος ἦλθε φαεινής βριμον ἔ εγχος, 

καὶ δια θώρηκον πολυδωιδάλου ἡ ἠρήρειστο. 

ἀὠντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάµησε χιτὠνα 
Εκ] 347: ἐξίσην. 349. δέ [οι. νι]ς. χαλκόν. 349. νιι]ς. ἀσπίδι ἐν 

κρατερῇ----. 351. Γάνα---Εδδοί κάκ᾿ Γέξοργε ν. 005». 356. ἐξίση». 
357. νι]ς. ὄμβριμο. 

346. Εῑί παπο Ῥαρπα Νιηρι]ατῖς, Ο]15 πηος δί ογάο οκ Ἡ. Ἱ. ἔεπεπάς θδί.----σροῖει 
ἔγχος, Ἠαδία οἴδί Ίοηρα, ατα αῑας ΓογΙσαχ Ποβεῖς οοπαίπιις, ολ ζ1θασ (απλο Ἡ. ]. 

340. ὁ δὲ δεύτερος ὤρνυπο. πά ΟΟ1ΟσΙΠά 8ΕΠΒΗΠΙ ρηβο]ατο οππΠία, θἶαπη ὤρνυτο, αὐίίογ 
δα ΥΦΕΤΔ, ναι, ἐπδιηφεπς οδὲ αριιά ΨΠτούίυπῃ.---354. ὅ κε φιλόπητα παράσχη. φιλόσης 
ηπιπο Ῥοπεγο]θηίῖα Ποβρίία]ς, ἔενία.---355. Εποϊῦ εὰ ἐνάργειαν οὐ Ἠου, αιιοᾷ ἀμπεπαλὼν, 
ἀναπώλλων, ΤΕΙΓΟΒΡΘΗΦ, παπι εἰαία, ν1ργαΠδ, {ογφαθή», ταῦ αριιά Πρ] ατα οἱ α]ῑος εδί, 
Ἠαδίαπα οπές Μοπεϊαιις.---ᾱ57. Ηαδία ἈΤοιιο]αΙ αἀαοία εδ ρεν οἩρειπῃ, (λογασθπα, οί 
εαὐ]εείαπα {Πποτασί ἰππίσαπα, πα ἱτα]εσία ροτνοπίιτα εταῖ Ἱαδία αἲ ο Ῥατιάϊς: αἲ ἶ5 
Ἱπο]παίο ἵπ γαΠβνθδΙτη Ἰαίεγο νίπι Πας οἰαςίί: ἀεείαγαί Ἀου τοῦιατ Μεπε]αῖ ἴπ 
οπη] ίθηάα αηδία: Ιπια]αα αγίθπη, αιιοᾶ 11ο Ροζέ οκίτεπιατη οΏρεῖ ογαπη, 1105 {ΕΠΙΙΟΣ. 
οναῖ, Ἱέα τί Ἠηδία {αοίας ἐναᾖορτοίασ. Αί Ρατῖς οῦ πιθάίαπα οἩρειαπα ρε ]ᾳκο ν]άρίασ εί 
γ1τῖριις τηῖηα5 να]ῖςδθ ν5. 347. 8. 

χείας.] Τὰ δόρατα. οτέωτες.] ᾿Ορ- µασσω.] Καὶ ὑπὸ τῶν ἐμῶν χειρῶν φο- 
γιζόµενοι. 346. Πρόσθεν.] Νῦν, πρῶ- νευθῆναι ποίσοω. 353. ᾿ἛΕβῤῥηησυ,] 
τος. Προῖει.] Προέπεμπε. Δολιχόσκιω.] Ἑὐλαβηθῃ, φοβηθῇ. ᾿Οψιγόνων.] Τῶν 

Μέγα, μακρὰν σκιὰν ἀποτελοῦν, ἢ µα- βραδέως καὶ µεταταῦτα ἐσομένων ἂν- 

κρὰν πορευόµενον. 347. Πάντοσε ἴσην.] θρώπων. 354. Ἐεμοδόκο.] Ἐενιδόχον. 
Πανταχόθεν ἴσην, κυκλοτερῇ. κατὰ τοὺς Κακὰ ῥέξαι.] Κακὰ πρᾶξαι. “Ὁ κεν.] 

γεωμέτρας κύκλου φανέντος ἀρχὴ οὐχ εἷ- "Ὅστις. Φιλότητα.] Φιλίαν, ξενίαν. Α-- 
/ σ53 ασε δολ / . Ν ς / . λ” 

ρέθη. 348. Οὐὸ ἔῤβῥηξεν.] Οὐδὲ διέ- πελθόντα γὰρ ὡς πρέσβυν εἰς τὸ "Άργος 

κογεν. ᾿Ανεγνάμφθη.] ᾿Ανεκάμφθη. Δἰ- ᾿Αλέξανδρον, ἐξενοδόχησεν ὃ Μενέλαος, 

χμή.] Ἡ ἐπιδορατίς. 349. Ασπίδ ἐνὶ καὶ εὔχεται τῷ ξενίῳ Διά, τῷ ὑπ αὐτὸ 
κρατερῃ.] Ἐν τῇ ἰσχυρῷ ἀσπίδι. Ωρ- καταφρονηθέτι. 355. ᾽Αμπεπαλώ».] 
νυτο χαλκῷ.] Ὥρμα ἐπὶ τὸ ἀκοντί- ᾿Ανατείνας, ἀνασείσας. 356. Πρια- 
σαι. 350. Ἐπευξάμενος.] Ἑὐξάμενος. µίδαο.] Πριάμου παιδὸς Αλεξάνδρου. 

351. Άνα.] Βασιλεῦ. ἀποκοπὴ τὸ πάἀ- 357. Διᾶ μὲν ἀσπίδος ἦλθε.] Διῆλθε 

θος. Δός.] Πάρασχε. Τίέσασθαι.] Τι- μὲν διὰ τῆς ἀσπίδο. Φαεωῆς.] Λαμ.- 

µωρήσασθαι. Ὃς µε.] Ὅστις με. Πρό- πρᾶς. Ὄμβριμω.] Ἰσχυρόν. 358. Πο- 

τερας κάκ᾿ ἔοργε.] πες κακὰ εἰργά- λυδαιδάλου.] Πολυκατασκευάστου, ποι- 
σατο. 350. Καὶ ἐμῆς ὑπὸ χερσὶ δά- κίλον. 359. ᾿Αντικρύ.] Εξ ἐναντίας. 



1115. 111. 

ἔγχος ὁ ὃ ἐκλίθη, καὶ ἀλεύατο κηρα μελαιναν. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Γ. 36ο---- 369. 170 

36ο 

᾿Ἀτρείδης δὲ ε ἐρυσσάμενος ξίφος ἄργυροηλον, 

πληζεν ἃ ἀνασχόμενος κόρυθος φόλον' ̓ ἀμφὶ δ᾽ αρ αὐτη 

τριχθά τε καὶ τετραχθα διατρυφεν ἔ ὄκπεσε χειρός. 

᾿Ἀτρείδης 9) ὤμωξεν, ἰδῶν εἰς οὐρανον εὐρύν' 

Ζευ πάτερ, οὔτις σεῖο θεῶν ὁλοώτερος ἄλλος. 365 
Ἰ τ εφάμην τίσεσθαι Ἄλεξανθρον κακότητος» 

νὺν δε μοι ἐν χειρεσσ᾽ εώγη ἔιφος" εκ δὲ μοι ἔγχος 

ηέχβη παλαμηφηυ ετώσιον, οὐδ ἔθαλον μη. 

Ἡ, καὶ επαΐζας κόρυθος λα(θεν ἱπποδασείης, 

861. δὲ Εερυσσάμενος---ἀργυρόξηλω.- 

364. ὤμωξε Ειδών. 
367. ΕμΙῖ. ἐν χερσὶ Γάγη ξίφος. 

361---383. 

365. ὀλοξώτερος. 

368. παλάμηφι Γετώσιω. νι]ς. παλάμηφι». 

Ἠακιῖς Ἱποβδδιη οπη]καῖς Ῥτουθά]ς παπο ράρηα πα 6Πςθηῃ. 

362. νι]. αὐτῷ. 
366. νι]ᾳ. τίσασθαι. 

Μοπε]αιις 
ϱ0 αττορίο Ῥατίάσιι οράῖς, ο εηςε [γασίο Ῥατίάσπι αρρτεβθηκο ρα]θω Ίοτο αἆ 9ο ἔταµογε 
οοπα ας, αἱ ουσ οσσἶἁαῦ. 

971. 
365. οὔτις σεῖο βεῶν ὁλοώτερος ἄλλων. 

υοἱαδ. 
18. αῖ δρες δαας Γπαδίγαίις δἷε: 

Αι 6ο ταρτο Ῥατὶς Ιπου]απῖς ουαςίτ. Φυῖ φάλος 85 ν. πιοχ 

Ἔπι Ἡ. Ἱ. ὀλσδς, ὀλέβριο, Ῥτο πιαζἰφηις, πια]ε- 
Ῥτο τιιάΊαπα Ἠοπαϊπαπα 5θπδ Ιποιδαῖ Ζοναπι (απάτη αποίογοπη Ἰη{αιις 6Υεπ- 

{απο αι χαιρέκακον. Φις Ἱίρτυτα Οὰ. Τ. 291. οἱ ἆε 
Αροβίπε Ἡ. Κ. 15.---368δ. σὸ ἔγχος ἠϊχθη µοι ἐτώσιον ἐκ παλάμη». ν. 355.---3Τ1. πο- 

Διαφέρει δὲ τὸ ἀντικρὺ, τοῦ ἄντικρυς 
προπαροξυτόνως. τὸ μὲν γὰρ ἀντικρὺ δη- 
λοῖ τὸ ἐξ ἐναντίας' τὸ δὲ ἀντικρυς, τὸ 

φανερῶς. Παραὶ λαπάρην.] Παρὰ τὴν 
λαγόνα. Διάμησε.] Διέκοψε, διέτεµε. 
Χιτῶνα.] “ὸν θώρακα. 36ο. Ὁ δ 
ἐκλίνθη.] “Ὁ δὲ ἀνέκλινε τὸ πλευρόν. 
Καὶ ἀλεύατο. ᾿Εξέκλιεν, ἐφυλάξατο. 

Κῆρα.] Θάνατο. 361. ᾿Αργυρόηλο.] 
᾿Αργυροῖς ἥλοις διαπεπαρµένν. 362. 
᾿Ανασχόμενος.] ᾿Ανατεύνας. Ἓόρυθες φά- 
λον.] Τὸ προμετωπίδιον, τὸ ἀνάστημα 

τῆς περικεφαλαίας. Ἔστι δὲ προκόσµη- 
µα. Γέγνονται γὰρ ἐπὶ τῶν περικεφα- 
λαιῶν λαμπρότατοί τινες ἦλοι ἕνεκα προ-- 

κοσµήµατος. Φάλιον δὲ, τὸ λαμπβὸν. 
Ἐντεῖθεν δὲ καὶ φαλακβὸς, ὁ ἔχων φά- 
λιον τὸ κάρα. καὶ φαληριῶσα πέτρα, 

καὶ φαληριόωντα κύματα. ᾿᾽Αμϕὶ ὃ ἄρ 
αὐτό.] Περὶ αὐτὸν δέ. 3463. Τριχθά 
τε καὶ τετραχθά.] Εὶς τρία καὶ τέσ- 
σαρα µέρη. Διατρυφθέν.] Διακλασθέν. 
Ἔκπεσεν.] ᾿Εξέπεσε». 36η. Ὠιμωξεν.] 

«Ἑστέναξε. 365. Οὔτις σεῖο.] Οὐδείς 
σον. ᾿Ολοώτερος.] ᾿Ολεθριώτερος ἐμοὶ, 

τῷ Μενελάφ δηλαδή. νόμισαν γάρ 

τυες, διὰ τούτου βλασφημεῖν τὸν Με- 
γέλαον. “Ῥητέον οὖν, ὅτι οὐ βλασφημεῖ 

ὁ Ἶρως, ἀλλὰ γεμεσσᾷ. ἀρετῃ γὰρ οἶ- 

κεία γέµεσις. οἷδέ τε πάσχειν ἅπερ οὐκ 
ἔδε. Ἰαὶ νεκεσσᾷ δικαίως ἐπὶ τῷ παρ 

ἀξίαν σωζοµένῳ. 366. Ἡ τ’ ἐφάμην.] 
Ἐλογισάμην γὰρ δή. Τίΐσασθαι.] Τι- 
µωρήσασθαι. Κακότητος.] Κακίας, ᾱ- 

δικίας. 367. ᾿Εάγη.] Κατεάγη, συνε- 
τρίβη. 368. ᾿Ηϊχθη.] Ἐξέδραμεν, ἤν- 
έχθη. Παλάμηφυ.] Ἐκ τῆς χειρός. 

Ἐτόσιω.] Μάταιο. Οὐδ' έβαλόν μιν.] 
Οἶδε ᾿ἀπέκτεινα αὐτόν. 360. Η.] Ἔ- 
φη, εἶπεν. Ἐπαϊξας.] Ἐπιδραμὼν, ἐ- 

φορµήσας. Ἰόρυθος.] Της περικεφαλαί- 
ας. Διατί φησιν ὁ Μενέλαος, συγκλα- 

σθέντος αὐτῷ τοῦ ξίφους, οὐκ ἐπεσπά- 

σατο τὸ τοῦ Αλεξάνδρου : Ῥητέον οὖν, 
“ 1 δ. Φ. - ΄ Δ ὅτι ἢ ἔκφρων ἐγένετο τῷ κωδύνω, τὸν 
λογισμὸν ἐκκλαπεὶς, ἢ πάντως οὐκ ἠθέλη- 

3]. Ν / Ἀ ο» ΄ 
σεν, αἴξων τὸ κατόρθωμα. Η δι οἷ- 

κονοµίαν ὁ Ποιητῆς ἐσεσώκει δι ᾿Αφρο- 
δίτης τὸν Πάρι. ᾿Ελέλυτο γὰρ τὰ τῆς 
ὑποθέσεως τῷ ἐκείνου θανάτω. Λάβεν.] 

Α ἃ 2 
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έλκε δ᾽ ἐπιστρέψας μετ εὔκνήμιδας ᾽ Αχαιούς" 379 

ἄγχε δέ μυ πολύκεστος μας ἁπαλην ὑπὸ δειρην, 
ὃς οἱ ὑπ᾿ ὠνθερεῶνος ὁ ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείη». 

καί υύ κεν ερυσσεν τε, καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 

εἰ μὴ ὥρ' ὀξυ νόησε Διὸς θυγώτηρ Αφροδίτη, 

ἤ οἱ ῥηξεν | ὑμάντω βοὺς ἷφι κτωμενοιο' 475 

κεμη δε τρυφώλεια αμ ἔσπετο χειρὶ πωχείη. 

τὴν μὲν ἔπει' ἡρως μετ εὔκνήμιδας ᾽ Αχαιους 

ῥΨ επιδνήσας, κόμισαν δ) εριηρες έτατροι. 

αὐταρ ὁ ὢψ ἐ ἐπέόρουσε καωτακτόµεναι μενεαίνων 

ἐγχεῖ χαλκείῳ: τον ο εξηρπαζ’ Αφροδίτη 38ο 

ῥεια μολ, ώστε θεός ἐκώλυψνε δ αρ ηέ έρι πολλή, 

κωδ δ εἶσ εν θυλάμω εὐώθεῖν κηώεντι. 

Αὐτὴ ὃ αὖθ Ελένην καλέουσ ἴε' τὴν δε ἐκίχανε 

373. κάί γύ κε Εείρυσσε. 375. ἤ ἔοι---βοὺς Γι. 

λύκεστος ἡμὰς, ὀχεὺς πρυφαλείης. ΊΟΓΗΠΙ, 11ο δαυίος ππεπίιτη ρα]εα ενας τοραία. πο- 
λύκεστος, ποληκέντητος, Ἀ4ΘΟΠΙ16 ποικέλος, Άσια νατῖε ΟΓΠΒ{18.---175: (α]εατη, Ἰογο, 1ο 
5αῦ πηθη{ο τοραία ογαί, 5οἹαίο, ΙΠπαποπα, 81ο οαρῖέθ, παπι τοηι]έ, ια Θ4Π1 αΡΡΤθ- 
ΊθηδαΠ1 αα 5ο ἐγαχογαί.---382. θάλαμος κπώεις, ἀπὸ τοῦ κζαι, καίεν. 14611 φιῖ εὐώδης. 

383---429. Δά Ῥατίάσπι ἀοπιαπῃ δααπα τοάισθπα Ύθμιις αἀάιιος Ἠε]επανα ἴη ΠΠΙΤΟ 
φἰαπίθια, ἀῑα τοπιεηίθιῃ, ΙπάΙσπαίίοπθ, αιιοά πιαπῖθαδ νἶοῦας Ῥασπα ἀἰδορσδεταί. Τε 

Ἔλαβεν, ἐκράτησε. 37ο. Μετ ᾿Α- 
χαιούς.] ᾿Επὶ τὼς Ἓλληνα, 371. 

ἍΑγχεν.] Ἡγχεν, ἔπνιγε. Πολύκεστος.] 
Πολυκέντητος, πολύῤῥαφος, ποικίλος. Ἐ»- 

τεῦθεν καὶ ὁ τῆς ᾿Αϕροδίτης ἱμὰς ὠνομά- 
σθη κέστος. Ἱμάς.] Άδρο. “Απαλή».] 

Τρυφεράν. Αἰνίττεται δὲ διὰ τῆς λέξεως 

τὸ ἀσθενὲς τοῦ ᾿Αλεξάνδρου. “Ὢπὸ δει- 

ρήν.] “Ὑπὸ τὸν τράχηλο. 372. Ὃς 
οἱ] Ὅστις αὐτῷ. Ὕπ' ἀνθερεῶνος.] 

”/ 
᾿Ανθερεὼν, ὁ ὑπὸ τὸ γένειον τόπος. Ε- 

ρηται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐκεῖ πρότερον ἐξανθεῖν 
οὖν, . ο ξ , « 

τὸ γένει. ᾿Οχεύς] “Ὁ συνέχων καὶ 
Ἔ ν , ας 

σιυσφίγγων την περικεφαλαίαν ἱμάς. 

Τέτατο.] Ὑπετέτατο, ἐσφίγκετο. Ίρυ- 

φαλείης.] Της περικεφαλαίας, πρεῖς φά- 

ους ἐχούσης. 373. [καί νύ κεν.] Καὶ 
» / . ΑΝ 

παρ ὀλίγω. ὮἘίρυσεν.] Ἑΐλκυσε. Ἱκαὶ 
, / 

ἄσπετον.] ἸΚαὶ πολύ. "Ηιρατο.] ᾿Απη- 
νέγκατο, ἐκτήσατο. ᾖἸῖδος.] Δύξαν. 

374. Βἰ μὴ ἄρ.] Εἰ μὴ δή. ᾿Οξὺ νό- 

ησεν.] Ὀξέως καὶ ταχέως ἐθεάσατο. 

᾿Ιστέον δὲ, ὅτι, κατὰ μὲν Ἡσίοδο, ἡ 

Αφροδίτη γίγνεται ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ τῶν 

Ὅμηρον, ἐκ Διώνης καὶ Διός. 
κατὰ δὲ 

375. Μ 
οἱ] τις αὐτῷ. "Εβῥηξεν.] Διέῤῥηξεν, 
ἔκοψεν. ᾿Ίφι κταμένοιο.] ᾿Ισχυρῶς καὶ 
μετὰ βίας ἀναιρεθέντος. τουτέστι, σφα- 

γέντος. τὰ γὰρ τῶν θνησιµαίων ζώων 
δέρκατα ἀσθενῃ ἐστιν, ὡς ἂν προδιαφθα- 

ῥέντα ὑπὸ τῆς νόσου. 376. Κεινή.] 
Κενή. ᾿ἸΙακῶς. Δίχα τῆς ᾿Αλεξάνδρου 
κεφαλῆς. "Ἔσπετο.] Ἠκολούθε. Πα- 

χείῃ.] ᾿Ἰσχυρᾶ. 3758. “Ῥίψεν.] ᾿Ερρι- 

ψεν. ᾿Επιδιήσας.] Δινήσας. ἐπιστρέ- 
ψας. Κόμισαν.] ”Ἠραν, ἐβάστασαν. 

Ἐρίηρες.] Εὐάρμοστοι, σπουδαῖα. 370. 

αἰδοίων, καὶ τῆς θαλάσσης" 

ἈΑψ ἀπόρουσεν.] ᾿Εκ δευτέρου ἐφόρμησε. 
Κατακτάμεναι.] ᾽Αποκτεῖαι. Μενεαί- 
νων.] Προθυμούμενς. 38ο. ᾿Εξήρπα- 

ξεν.] ᾽Αϕανῃ ἐπαησε. 3δΙ. 'Ρεῖα.] 

Ῥᾳδίως, εὐκόλως. Ὥστε θεύ.] Ὡς θε- 

ός. Ἠέρι.] ᾿Αορασίᾳ, σκοτίᾳ. 3852. 
Κὰδ δ εἶσεν.] ᾿Εκάθισε δέ. Εὐώδεϊ.] 
Εὐ Εὐόδμφ. Κηώεντι.] Τεθυμιασμένῳ. ἢ, 

Ξ , ον 
πρὸς τὸ κεῖν, τουτέστι, κοιμᾶσθαι, εὖ- 
πρεπισµένῳ. 383. ἸΚαλέουσα.] ᾿Δντὶ 
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πύργῳ ἔφ᾽ ὑψλῷ: περὶ δὲ Τρωαὶ ὅλις ἦσαν. 

χειρὶ δὲ νεκταρέου έανου ἐτίναζε λαβουσα᾿ 

γρηϊ δε μη εἰκυια παλαιγενεῖ προσέειπεν, 

εἱροκόμῳ, ἥ οἱ Λακεδαίμονι ναιεταώση 

ἤσκειν εέρια καλα, μάλιστα δε μι φιλέεσκε" 

τῇ μυ έεισαμένή προσεφώνεε δι Αφροδίτη" 

Αευρ πα Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἰκόνδε νέεσθαι’ 309 

κεῖνος ὄγ εν θαλάμω καὶ δινωτοῖσι λέχεσσι, 

κάλλεῖ τε στίλ(βων καὶ γμασμ' οὐδέ κε φαίης 

ὠνδρι μαχεσσάμενον τόνγ᾿ ελθεώ, ἀλλα χορόνδε 

ἔρχεσο, ἠὲ χοροϊο νέον λήγοντα καθίζευ. 
Ὡς φάτο' τῇ δ᾽ ὥρα θυµον ε ενὶ στήθεσσιν ὅ] ορµε. 805 

καί ῥ᾽ ὡς οὖν ενόήσε θεῶς περικαλλέω θειρην, 

στηθεώ ϐ' ἑμερόεντα, καὶ ὄμματα μαρµαίροντα, 

[ο] οο σι 

384. Γάλις. 355. Γεανοῦ. 3596. µιν Εεικυῖα----προσέ[ειπε. 
387. ἥ ἔοι. 389. κιν ἐξεισαμένη. Ῥεηί]. εἰ Ώαννες τῇ µιν Εεισαμένη. 
309. Γοϊκόν δε. 802. Γείμασι. 

Ίου ερἰκοᾶ]ο ιάϊοῖα αρροποτο Ἠα]ας Ἰοο ποπ οδε.. «Αάάετο Ἠ]ιιά οπνπηηϊ νατὶείαίοιη οί 
κααν]ζαίοπα Ῥος 56, ΠθιπΟ ηθσθίς ποά αγογεπι πεχιπα οππα οαγτηϊηῖς 5υπητηα, αι α]]- 
αμα να αἆ Ραχίρυι θἶα5 απα]εππουπαφας Ἀαβετο Ἰαιιά νΙάείας. 

384. Τρωα) ὃ ἅλις σαν, ορις ΏΙΠΠΕΤΟ. οἰτοιτηκίαβαπὲ ΘᾳΠι.---385. νεκτασίου ἑανοῦν 
Ῥορίο εααν τος οἀοσαίο, πη µἀμβροσίου. ---θδθ. γοπῖ δὲ µιν---νδίι]α πθο πασῖς, Πθς 8εγνα 
πηρπιογα {ας 6156, 5οά ἐργάτις ἐριουργ ὃς Ἰππίβσα, πιετοθηαγῖα : αποά αά νἰίαπα Ἱκίογιπι 
Ἰιοπήπσα ποπ πης πιδί αἱέογωπα 303. 4. ομοτοᾶς α ν]σῖς οο]ουτατί «ο έας. 

3905. Οοππππονοίις απῖπιο Ἠε]επα οἱ πιάτο Ῥανίὰϊν ἁοππαπα τοάιιοῖς πἀνοπίι οἱ 15. 
απ» 4ο Ῥασίάϊς ρι]οπιάἶπο ππεπιοτανοταξ απιςς εκ 115, 415 5θηπαπίας, 306. Ἠθοθδςα 
ον, απἶσι]ο Γασῖο ἀοροδίία Ὑοπογοιη ἀῑνίπο Παβία αἀςιῖέῖςθς παπα Ἠείοπα ασποδοῖῦ 
οργυΐσεπι, ρεοίις, οσι{08, ἀἄεα, ο οοτροτῖς Ῥατίος 1π Ὑεπενα Ἱπργϊπα Ῥι]οιάῖπε 
οχἰπαῖαρ ἨΙΠΕΑ Ῥτοάστεης. ο. Ηγπιῃ. ἵπ Ύεῃ. 182. 

τοῦ, καλέσουσα, ἄξουσα. ᾿Ἰε.] Παρε- Δε ἴθι.] Δεῦρο ἄπιθι. Οἶκόνδε.] Εἰς 

Ὑένετο, ἐπορεύετο. Ἀίέχανεν.] Κατέ- τὸν οἶκο. 3901. Κεῖνος.] Ἐκεῖνος. Δι- 
λαβεν, εὗρε 384. Πύργῳ.] ᾿Επὶ τῷ νωτοῖσιν.] τοι, πεποικιλµέναις' Ἡ, κα- 
πείχει. Περὶ δέ.] Περὶ αὐτὴν δέ. Ίρῳ- τὰ συστροφὴν, τετορευµένοις. 3902. 
αί.] Τρφϊκαὶ γυναῖκες. Ἕλις.] Ὁμοῦ Κάλλεῖ.] Κάλλε. Στίλβων.] Λάμπων. 

πολλαί. 3585. Νεκταρέου.] Θείυ. Ἑ- Καὶ εἵμασι.] ἷκαὶ ταῖς ἱματίος. Οὐδέ 
ανοῦ.] Λεπτοῦ ἱματίο. Παρὰ τὸ ἔν- κε φαίης.] Οὐδὲ ἂν εἴποις. 303. Μα- 
νυσθαι. ᾿Ετίαξεν.] "Ἔσεισε. 386. χεσσάμενο.] Μαχεσθέντα. ἈΧορύνδε ἕρ- 

Γρηϊ.] Πραΐδι. Μίν.] Αὐτήν. Ἑἰκυῖα.] χεσθαι.] Ἔς χορὸν ἀπέρχεσθαι. 304. 
Ὁμοωθεῖσα. Παλαιγενέ] Πολλοῦ χρό- ᾿Ηὲ χορῖο.] Ἡ χορῦ. ὙΝέν.] Νε- 

νου γεγενηµένη, πρεσβύτιδι. 387. ϊρο ὠστί. Λήγωοτα.] Πεπαυμένν. 3905. 
κόμῳ.] ᾿"Ερίων ἐπιμελουμένῃ, ἐριουργῷ. Τη δ' ἄρα.] αύτη δέ. Θυμόν.] Τὴν 
Εἴρια γὰρ, τὰ ἔρα. “Ἡ οἷ.] Ἡ τις αὐ- ψυχήν. Όρωε.] Διετάραξε. τουτέστι», 
τῇ. Ναιεταώσῃ.] Κατοικοίση. 358. εἰς ἔρωτα αὐτὴν ἤγαγε. Τὸ δ μικρὸν 
"Ἠσκει».] Εἱργάζετο. Καλά.] ᾿Αντὶ τοῦ, διὰ τὸ µέτρν. 3906. Καΐ ῥ' ὡς οὖν 
καλῶς. Φιλέεσκεν.] ᾿Ἐξαιρέτως δὲ αὐτὴν ῥἐνόησε.] Καὶ δῃ ὡς ἐθεάσατο. Περι- 
ἐφίλε. 389. Τῇ μυ.] Ταύτη δὴ τῇ καλλέα.] Τὸν πάνν καλόν.  Δειρήν.] 
γραῖδι. ᾿Εεισαμένη.] Ὡμοιωμένη. 399. Ἰράχηλον. 3907. Ἱμερόεντα.] Ἔπιθι- 
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θώμι[βησεν τ᾽ αρ ἔπειτα, ἔπος τ ἔφατ᾽, ἔκ τ' ὀνόμαζε" 

Δαιμονή, τί με ταύτα λιλαίεων ἠπεροπεύειν» - 

ἤ πή με προτερω πολίων εὖ ναιομενόων 49ο 

ἄξεις, Ἡ η Φρυγίη», ἠ Μπονίης εραπευηον 

εἴ τις τοὶ καὶ κεῖθι φίλος µερόπων ἀνθρώπων 

οὕνεκα δη νῦν δ τον Ἄλεζανδρον Μενέλαος 

κήσας εθέλει στυγερην ἐμε οἴκας᾽ ὄγεσθαι, 

τοὔνεκα δη νὸ νυν θ εῦρο θολοφρονεουσα παρέστης ; : 1ος 

Ίσο παρ αὐτὸν ἰουσα., θεῶν ὃ) ἀπόειπε κελεύθους" 

μηδὶ ἔτι σᾶῖσι πόδεσσι ὑποστρέψειας ᾽ Ὄλυμπο,, 

ὦλλ αἰεὶ περὶ κεινον ὀΐζυε, και ἑ φύλασσε, 

εἰσόχε σ᾿ ς ὤλοχον ποιήσεται, ή ὄγε δούλην. 

κεῖσε ὃ ἐ ἐγῶν οὐχ εἰμι, νεµεσσητον δε κεν εί, 41ο 

κείνου πορσανέευσα λεχος᾽ Έρωαι δε µ ὀπίσσω 

πασαι μµωμήσονται" ἔχω δ' ὄγε ώκριτα θυμω. 

308. ἔπειτα Εέπος. 404. ἐμὲ Εοίκαδ.. 496. ἀπόξειπε. 
498. καί Εε. 411. νι]µ. πορσυνέουσα. 

490---”. Βηδρίοαίας Ἠε]επα, πε τεάᾷαίατ Ίρεα ἈΤοπε]αο, Ὑοπετοια 14 αρετε, πὲ αὐ- 
ἀποία ἴπ πίρτίοτα Αδία Ἰαΐοαί ((ταδία αἰοιί α εμενα, οα]ας φἰαἷο ἆθα {επθαίι, τί 
οἵπα Ῥατίάϊδ: ο {αΠΠΕΠ ν5. 4902. Ἱπίθτρονίία φοπθεπίίαπα (παπί) Ἰάᾳας ΎεΠεΓθα 
πηας]πασί ΦΗΙΠΠΙΟ ἴπ Ῥαπίάθια πάἶο, αιιοᾶ οἳ απιατῖς ἀῑσεῖς οκρτουταῖ: απῖπ θΗΊΠα 
Ῥατιά] {απίορετο απιαίο Ίρδα 1π οοπύαΏδγπ]ο οί οοπ]αρῖο 6556 πια]ί ! 

496---0. απαπάοφι]άεπα α4θο Ρα π]αν 4ΤΠΟΥΘ Ἰηδαπ]ς, απῖπ. {πι (οὐ θῖία πιο ἨΤεπε]αο) 
Ίρδα οἱ οοπ]ις νε] Ρε]]οχ. »ἰδ.---θεῶν τ’ ἀπόειπε κελεύθους. αιιὲ 5ΙΗΡΙ. πο [γοηιιθηία ορρίιι5 
ἀδοτάπα 6 νθΙΒΙΙ5 5Θ/ΠΘΠ5 θαπάθιῃ νοπίθηξίαπι τορείαξ: οἶδί κο Ιποδί αΠηι]ά 1Η50]61- 
πας, 4θ5εγε {πι νία5 4ΘΟΓΙΙΠΙ νε] αἆ ἀθος; Ῥνο, 5646 οἱ ΠαμΙαβοπο ἀθογαπα: απί κέλευθοι 
θεών διηῖ, τα ορπο1 Μο, Ίοσι5 4ο πε δδὸς. Ἀέλευθος, ΘΜἶαΠι αρ. Ῥιπάαταπη. 

410. 411. εἶσε δ (σρὸε ἐκεῖνον) ἐγὼ οὐκ εἶμι (μα) Εορσξος έουσα λέλτος αὐτοῦ, ὡς πορ- 

σαΐνει. ΠΟΠ ν΄ με Ἰπ θ]ιι5 Άπηρίοχιις 16, πποᾶο Ἰοᾳθπά1 απο, αΠηιιοίῖες αριᾶ ΑΡοι- 
Ἰοπίπτα Ἡλοάῖα ουνίο, οἳ ἵη Ογλ. Τ. 4ο2. Ἡ. 347. Ταπι Ττοίππα ππμ]]θγος νΥ. 411. 
θαΠ1 θδ5εηί ἱγγίσαγε, φαοά νῖταπα Ιππρο]]οπα πι απηρ]εσιις αἀπαϊετῖες ϱὐ 412. 6558 58 ΡΓ:8- 
ἵθγεα αΠΙΠΙΟ αβ]ἰοίο πἰπαϊς, απαπα τας ἀοία ἀθας ἵπ απῖππιτα αἀπηϊείογθ ροςρίθ. 

μητὸν, ἐράσμιω. Μαρμαίρωτα.] Δάμ- σὴν διαγωγὴν τῶν θεῶν. Ἰελεύθους.] 
ποντα. 300. Δαιμοίη.] Μακαρία. Λι- Τὰς ὁδού 497. Μηδ ἔτι σοῖσι πόδεσ-- 
λαίεαι.] ᾿Επιθυμεῖς. ᾿Ηπεροιεύευ.] Α- σι.] Καὶ µηκέτι τοῖς ποσί σου ὑπόστρεφε 

πατᾷν. 49ο. Ἡ πῆ µε.] Ἡ πάλιν εἰς τὸν Ὄλυμπω. 4989. Περὶ κεῖνον.] 
ποῦ ποτέ με. Προτέρω.] Ποῤῥωτέρω, ἐ- Περὶ ἐκεῖνον τὸν ᾿Αλέξανδρον. ᾿Οίζνε.] 

σωτέρω. Εὖ αιομενάων.] Καλῶς οἶκου- Κακοπάθει, ταλαιπώρε. ἵΚαΐ ἑ φύλασ- 

µένων. 4ΟΙ. "λξεις.] ᾽Απάξες, Μη- σε.] Καὶ φύλασσε αὐτόν. 49ο. Εἰ- 

ονίης.] Λυδίας. Μηόνες γὰρ, ἐκαλαῦντο σόκεν.] Ἔως ἄν. 4190. Κεῖσε δέ.] Εἰς 

οἳ Λυδοὶ τὸ παλαιό. 492. Κάκεῖθι.] ἐκεῖνον δὲ τὸν τόπον, ὕπου ἐκεῖνός ἐστι», 

Κάκει 494. Ἴγεσθαι.] ᾽Απαγαγεῖ. οὐκ ἄπειμι. τὸ δὲ πάθος ἀποκοπή. Οὐὖκ 
4056. Δολοφρωέονσα.] Δόλια φρογοῖσα. εἴμι.] Οὐ παραγίγνοµαι. Νεμεσσητὸν δέ 

496. 'ΗἨσο.] Κάθησο. Παρ αὐτόν.] κεν εἴη.] Μέμγεως γάρ µοι τοῦτο ἄξιον 
᾿Αντὶ τοῦ, ἐγγὺς αὐτοῦ. ᾿Ιαῦσα.] Πορευ- γενήσεται. 411. Πορσυνέουσα.] Ἔτοι- 

θεῖσα. Θεῶν δ' ἀπόειπε κελεύθους.] ἸΑ- µάσουσα, παρασκευάσουσα. ᾿Οπίσσω.] 
πάρνησαι δὲ καὶ ἐπιλάθου δι αὐτὸν, τὴν Ἑὺς τὸν μετὰ ταῦτα Χχρόον. 412. 



118. ΙΠΠ. ΙΛΙΑΔΟΣ Γ. «1λ---ί2θ. 1859 

Την δε χολωσαμενη προσεφώνεε δι Αφροδίτη: 

μη ἧ μ' ἔρεθε, σχετλίη" μη χωσαμένη σε μεθείω, 

τῶν δὲ σ᾿ ὠπεχθήρω, ὡς νυν ἔκπαγλα φίλησα 415 

μέσσῳ δ ὤμφοτερων μητίσομαι ἔχθεα Ἄλυγρα, 

Τρώων καὶ Δαιαῶν' σὺ δε κεν κακὸν εἶτον όληαι. 

τος ἔφατ ἔδδεισεν δει Ελενη, Διος εκγεγαυϊα" 

(8η δὲ κατασχοµενη ἑανῶ ἄργητι, φαειῶ, 

σιγή πάσας δε Τρωως λάθεν' Ίρχε δὲ θαίμων. 429 

Αἱ ὃ ὃ τ Ἀλεξανδροιο θόµον Τερικαλλε’ Ίκοντο, 

ὀμφίτοα μεν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τρώπωτο, 

ἡ ὃ ες ὑψόροφον θῶλαμον κίε δίω γυναικών. 
τή δ᾽ ὥρα διφρον ἐλοῦσα Φιλομμειδήε Αφροδίτη, 

ἀντί ᾿Ἀλεζώνθροιο θεα κατέθηκε φέρουσα. 425 

ένθα καθιζ Ἓλενη, κούρη, Διὸς αἰγιοχοιο 
ὅσσε πώλιν κλύασω" πόσω ὃ᾽ ἠνίπωπε μύθω: 

Ἔλυθες ἐκ πολέμου" ὡς ὤφελες αὐτόθ ὀλέσθαι, 

415. νυ]ς. ἔκπαγλ' ἐφίλησα. 419. ξεανῷ. 422. ἐπὶ Γέργα. 

41-47. Ύθπιις Ηεϊεπανα πηῖς οκίργείἴατα αἲ οὐδθηπαπα αἀῑρῖτ,--416. µέσσω 2’ 
ἀμφοτέρων---πθ οὔῖα πίτογΙππθ, δὲ Ἐτο]αποσιιτα ες Αολίνογαπι 1π {ο οοποἴεηας παπι 
ἈθἨιιο Ῥοπενο]επίίαπα ε{ αππΟγΘΠΙ απ ήπο εἳ ραγαίατη, ταξ 5αΡ. 155. 5ᾳ- νἰά πως. πῃ- 
βεπάα μή σε μεθείω--- κα) μὴ µητίσοµαι (Ίου κήπο ν{ ΒπααΓπη ποΙοα νι). Έτσο 
γοπετί οπιηῖα Ικία ἵπ Ἠε]οπατα φιάϊα (τι ιαπίας, Ἱέα αξ ἐπίοία ἆθῖ αἀθιηία οἱ νοτεπ- 
ἆαπι αἲες πο πίταφε Ρᾳγς πησ]α Ῥος θαπα Π]]αία παοϊκοαίας, Ἴρσα Ιπέρτῖθα 5ο Ραπας 4εῦ. 

418---448. Εικὶ ἱπν]ία, ἀοπιιιπα 56 οοπ{οτὲ Ηείεπας εχακρεταία ἵπ. πιαγίδαπη, 61Πι 
οὐ]αγσαί: 437. Ῥατίς εαπα Ῥ]ασαί ο αά Απιοτῆς Απηρίεχυς ηνία. Οὐνία καπέ, ας πι 
Ἠὴς «Ινρ]ίοθγο Ροβευηξ.----4 190. κατασχοµέ ένη ἑανω υείαπὰ 86 ΡθΡ]ο. Καλυψαμένη.---432. ἅμ- 
Φίπολοι φιιπῖ ἀςΕ αποϊ]] οοπηῖζος 5Ρ. 143. 

427. ἤλυβες ἐν πολέμου. τεῖς 6 ῬΗβΗΛ.---428. ἨΙΙπο αρετίθ 8θΏδι5 Ἠε]επα εκΡρο- 

Πᾶσαι.] Ὅλαι. Μωμήσωται.] Ψέξου. Φφαιρέσει τοῦ ε. Ἠρχε.] Προηγεῖτο. 
σι, µέμψονται. Άχεα.] Λύπας. "Άκρι- 459. ᾽Αμϕίπολο.] Θεραπαμίδε. Ἅ«Θυ- 
τα.] ᾿Αδιαχώριστα. πολλά. 414. Μή Ὠἄὥς.] Ταχέω.. Ἰράπωτο.] ᾿Ετράπησα»ν, 
μ ἔρεθε.] Μή µε παρόξυνε. Σχετλί.] ὅὥρμησαν. ᾿Ἐτὶ ἔργα.] Ἐπὶ τὴν ἵστουρ- 
Σχετλιασμοῦ καὶ µίσους ἀξία. Χωσα- ία». 423. Ὑψόροφον.] Ὑψηλον. Κίε.] 
µένη.] ᾿Οργισθεῖσα. Μεθείω.] ᾽Αμελή- ᾿Επορεύετο. 424. Φιλομειδής.] Ἡ φι- 
σω, καταλείψω. 415. Τὼς δέ σε.] λόγελως, καὶ ἱλαρὰ, καθ Ὅμηρο. κατὰ 
Οὕτως δέ σε. ᾿Απεχθήρω.] Μισήσω. δὲ Ἡσίοδω, ὅτι Μειδέων ἐξεφαάνθη. ὅ 

Ἔκπαγλα.] ᾿Εκπληκτικῶς, ἐξόχως. 416. ἐστι, τῶν αἰδοίων. 405. Αντία.] Ἐξ 

Μητίσομαι.] Βουλεύσομαι, µηχανήσοµαι. ἐναντίας. Κατέθηκεν.] Ἓθηκε. Φέρου- 
Ἔχθεα.] Ἔλθρας, ίση. Λυγρά.] Χα- σα.] ᾿ἘΕγεγκαεσα. ἔλαβε δὲ ἐνεστῶτα 
λεπά. 417. Κακὸν οἴτω.] Κακὸὺν µό- ἀντὶ παρεληλυθότο 427. Ὄσσε πάλιν 
ρο. ὌΌληαι.] ᾽Απόλῃ. 419. Κατα- κλύασα.] Εἰς τοὐπίσω ἀποκλίασα, καὶ 
σχοµένη.] Κατακαλυψαμένη. Ἔανφ.] ἀποβλέψασα. "Όσσε.] ᾿Οφθαλμοῦς, ὃν- 
Λαμπρῷ ἱματίω. ᾿Αργῆτι.] Λαμπρῷ, Ἰκῶς Πόσι.] Τὸν ἄνδρα. "Ηνίπαπε.] 
λευκῷ. Φαεινῷ.] Στιλπνῷ. 430. Ἔρῳ- ᾿Εκακολόγησεν. ἕβρισε. 4328. Ἠλι- 

ἆς.] Ἠρωϊκάς. Λάθε.] Ἔλαθεν, ᾱ- θες] Ἠλθες, παρεγένου. Ὡς ὤφελες.] 



184 ΙΔΙΑΔΟΣ Τ. 42ο--- 44. ΙΡ. ΠΠ: 

ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ος εμὸς ππρότερος πόσις Πεν. 

ἠ μὲν δη πρίν γ᾿ εὐχε' ̓ Αρηίφιλου Μενελάου 439 

σή τε (η καὶ χερσὶ καὶ ἐγχεῖ Φφέρτερος εἶναι. 

ἀλλ. ἴφι νον προκόλεσσαι ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον 

εξαῦτις µαχέσασθαι ἐ εναντίον. ὠλλώ σ᾿ ἔγωγε 

παύσασθαι κέλομα!, μηδὲ ζαθω Μενελάω 

ὠντί[βιον πόλεμο πολεµίζειν Ίδε μάχεσθαι 435 

ὠφραδέως, μήπως τάχ ὑπ αὐτοῦ δουρὶ δαµείης. 

Τὴν δὲ Πάρι μύθοισιν ὠμειβόμενος προσεειπε' 

μη με, γύναι, χβλεπεϊσιν ὀνείδεσι θυµον ἔὶ ενιπτε. 

νυν μεν γαρ Μενέλαος νίκησε σὺν ᾽Αθήνη: 

κέῖιον ὃ αὖτις εγώ" παρα γαρ θεοί εἰσι καὶ ἡμν. 449 

αλλ᾽ ὄγε δη φιλότητι που εὐνηθέντε" 

οὐ γάρ πώ ποτέ μ ὧδε ἔ ἔρως φρένως ἀμφεκάλυψεν, 

οὐδ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος εξ ε ερωτεινής 

ἔπλεον ἁρπάζας ε εν ποντοπόροισι νέεσσι, 

437. προσέξειπε. 442. Πιεροπάιπῃ ὧδε φρένας ἔρος ἀμφ. 443. νι]. πρότερῳ. 

πιπέαν ἱπαἰρπαπ{ῖς αιιοᾶ Ῥατίς 5ο νιποῖ Ῥαβς θγαΐ.---432. ἀλλ" Ἰθι νὺν---Ἰτοπϊθς.---- 
33. αἲ 5απάθο ΕΡῖ, πο] Ἱέεγαπα οαπα ΛΤεπε]αο ράρηαγθ.---438δ. µή µε ἔνπτε (κατὰ) 

θυμὸν ὀνείδεσι. ἩθΘ Τη ζασεςε τουσ. οκασετρα. τὲ ΠΡΙ ἐνίπτειν, ο]αχρατθ. ὀνειδίζειν. 
-- ή ο. ἐκεῖνον δ αὖτι: ἔγω νικήσαιµι ἄν. παρὰ γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν. {68 αὲ Α. 174. παρ 
ἐμοί γε καὶ ἄλλοι ἃοι---441. φιλότησι τραπείοµν εὐνηβέντε. ΡΤΟ σραπῶμεν, τερφθώμεν, εὔνη- 
θέντε ἐν ο. ομ]οσίθπητι5 πος. οπραπίος 1π απ]ρ]οχα. παπα οἱ αΠΡῖ εὐνηθῆναι ἐν φιλύ- 
σησι: 351. 30ο. ΑΙ πραπείοµεν α σρέπεσθαι ἀπκετθ, οοπνεγίαπιὰς πο α απῃ- 
Ῥ]οχιις. Γσραπᾶμο, εἰς φιλόπησα. ο ο ἔρως θρένως ἀμφεκάλυψε, περιέλαβε, κατέσχε. 060- 

οαραν{έ. αἱ Ἐ. 294. ὡς δ᾽ ἴδεν, ὦ ὡς μι ἔρος πυκινὰς φρέ νας ἀμφεκάλυψε. Αμας 4ο ἀο]οτε 

Εὐκτικῶς, εἴθ᾽ ὄφειλες. Αὐτόθι.] Ἐκεῖ- ὁπότε σε τὴν ἀρχήν. ᾽λλέξανδρος, υἱὸς 

σε. ᾿Ολέσθαι.] ᾿Αποθανεῖν. 4320. Δα- Πριάμου, ῶραίας βασιλέως, ὁ καὶ Πάρις 

µείς.] Δαμασθεὶς, ἀναιρεθείς. ᾿Ανδρί.] ἐπικαλούμενος ᾿Αφροδίτης ἐπιταγῇ ναν- 

Ἰλντὶ τοῦ, ὑπὸ ἀνδρός. Ἡρότερος.] Ἡρό- πηγήσαντος αὐτῷ ναῦς "Αρμοίδου, Ἶ, 

τερός µου. 439. Εὔχεο.] ᾿Ἐκαυχῶ. κατά τιας τῶν νεωτέρων, Φερέκλον τοῦ 
491. Σῆτε βίῃ.] Τῇ σῇ δυνάµει. 433. πτέκτωος, μετὰ ᾿Αφροδίτης ἦλθεν, εἰς 

Ἐξαῦτις.] Ἐκ δευτέρου. 434. Κέλι- Λακεδαίμονα τὴν Μεγελάου πὀλυ. ἘἜν- 

µαι.] Κελεύω. 435. ᾿Αντίβιν.] ᾿Ἐξ ταῦθα δὲ, τὴν "Ἑλένην ἐφθαλμοβολήσας 
ἐναντίας. 436. ᾿Αϕραδέως. ] ᾿Απρο- ᾿Αϕροδίτης αἱρέσει, καὶ βληθεῖσαν δι 

όπτως, ἀπείρω.. Δαμείῃς.] Δαμασθῇῆς, ἀλληλομαχίαν έρωτος ἀναλαβὼν σὺν 

ἀναιρεθῆς. 438. Χαλεποῖσι.] Δεινς. τοῖς ἐν οἴκῳ χρήµασω, ἦλθεν εἰς Σιδῶνα 

Ἔνισπε.] ᾿Ἐπέπληττεν, ὀνείδιζε. 430. τῆς Φομίκη. Ἰάκεῖ γάμου κομωνίαν 
Σὺν ᾿Αθήνῃ.] Σὺν τῇ γνώµη τῆς ᾿Αθηνᾶς. ποιησάµενος, ἦκεν ἔχων αὐτὴν εἰς Ίλιον. 
449. Παρὰ γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν.) Μετρόπολις δὲ αὕτη Ἱροίας, "Ἐκ τε τῆς 

Πάρεισι καὶ ἡμῖν θεοὶ συμμαχοῦντες καὶ ἐνταῦθα διὰ τῶν ὅρκων καὶ συνθηκῶν 
συναγωνιζόµενοι. 4ΦΙ. Φιλότητι τρα- ῥἀδικίας, αὐτῆς πάλιν ᾿Αφβροδίτης αἱρέσει, 

πείοµεν.] Εὶς εὐφροσύνην τρωπῶμεν. Εὐ- µκοµίσας οἴκαδε, συνεκοικήθη ἀπροσδοκή- 

νηθέντες.] Ἰοιμηθέντες, κατακλιθέντες. τως, πάλιω σύνευνον παρειληφὼς, ὡς δη- 

42. ᾽Αμϕεκάλυψε.] Περιέλαβε, κατέ- λαῖ ὁ Ποιητὴς, διὰ τῶν ἑαντοῦ λόγων. 
σχε. 443. Οὐδ, ὅτε σε πρῶτον.) Οὐδ Λακεδαίμωος.] Ἐκ τῆς Λακεδαίμονος. 



115. ΤΠ. 

νήσῳ ὃ) ἐν Κρανση ἔμίγην φιλότητι καὶ εὐνη, 

ὥς σεο νὺν έραμαι, καί µε γλυκὺς Ίμερος αἱρει. 

ΗΠ ρα, καὶ Ίρχε. λέχοσδε κιὼν, ἅμα ὃ ενπετ 

ΙΔΙΑΔΟΣ Τ. α4ς--- 46ι. 185 

445 

ο, 

οαιποιτίς. 

τὼ μεν αρ εν τρήτοισι κατεύνωσθεν λεχεεσσμ. 

᾿Ατρείδης δ ἂν ὅμιλον εφοίτα, θηρὶ ε ἐοικὼς, 

εἰ που ἐσαθρήσειεν Ἄλεζανδρον θεοειδεα. 

ἀλλ οὔτις δύνωτο Τ ρῶων κλειτῶν τ ἐπικούρων 

δεζαι Ἄλεξανδρον τότ᾽ ᾿Αρηϊϕφίλω Μενελώω: 

οὐ μὲν γαρ φιλότητι Υ᾿ εκεύθανον, εἴ τις ἴδοιτο” 

ἶσον γάρ ο η, πάση ἀπήχθετο κηβὶ μελανη. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ὤναξ ὠνθρων ᾽ Αγαμεμνων' 455 

Κέκλυτέ µευ, Τρώες, καὶ Δάρδανοι, {δ' ἐπίκουροι, 

κ. μὲν δ φαυετ Αρηϊφίλου Μενελάου᾽ 

ὑμεις δ' ᾿Ἄργειν Ἑλένην καὶ κτήμα αμ οὐτῇ 

ἔκδοτε, καὶ τιμην ποτάμια, ἄντιν᾽ ἔοικεν, 

ἥ τε καὶ ἐσσομένοισι μετ ἀνθρωποισι πεληται. 

Ὡς ἔφατ' ᾽Ατρείδης, ἐ επὶ ὃ ἡ 

46ο 

ἤνεον ἄλλοι Αχαιοί. 

446. γι]ς. ὡς σέο. 4.10. θηρὶ σα 45ο. θειξειδέα. 4/53. εἴ τις Είδοιτο. {. εἴ 

τις ὀρῶτο. 4:54. Εῖσον. 455. µετέξειπε Γάναξ. 5ο. ἥντιν' Εέξοικε. Ει]ῖ ἥν τε Εέξοικε. 

ϱἳ ὄχεος νεφέλη ἙῬ. 60Τ.----45. ἐν Κρανάη, ἱπδυ]α απία Ἰμαουπίσαπη. ἆςε οσα] δἷσαι δέ πο- 
πΙΙΠθ απαλλσΊ έν. 

449. Ἐονοσαξ πος Ώιπο αὖ αλοπῖς α το Ῥοεία αἆ 5αρετίογα, 2953. Ῥατῖάς πποτΏ ετθρίο, 
ἵπ Ῥάσπα ἵππποη κπρογαῖο, ἈΤοπο]αις νἰοτοτία 5θὶ Ῥατία Ῥονθ]αί, πὲ Ῥασβοπῖς εοπα]- 
Ώσπες οβοςίτιπα Παῦθαπς. θοὶ ἐ ἐλικῶςν ἔργα, οαἳ Ῥγοάα εσε ετερία. 

457. νίκη Φαίνε εται, Ρο φανερά ἔστι. Ρτο να]ρατί Φανερόν ἐστι, τὴν νίκην εἶναι Μενελάου. 

Ανά εκεπιρ]ηπι ]απαί Ειικίαί]ν. ἀεικέα ἔργα φαίνεται Οὰ. δ. 694- ξ. Ἐνε 5 1155 5ο]- 
Ἰθηπῖς ἵπ Ἠοπιθγο τοῦ Φαίνειν, φανε ρὸν ποιεῖσθαι --4δθ: σιμὴνν φὸ πρόύστιµον» σὴν ποινηνι 

απα ἀθ τε ν. 54ρ. απ 286. 

445. Νήσω δ' ἐν Κρανάῃ.] Παροξυ- 
τόνως ἵνα κύριον ὄνομα γένηται. 

δὲ ἡ νῆσος τῆς ᾽Αττικῆς εἶναι. ὅθεν καὶ 
οὕτως πρότερον ἐκαλεῖτο ἀπὸ ἘΚρανασῦ, 
βασιλέως τῆς ᾿Αττικῆς. νΏν ἀπὸ τοιαύτης 

µίξεως Ἑλένη καλεῖται. Φιλότητι καὶ 
εὐνῃ.] Φιλία, συνουσίᾳ. 446. Ὡς σέο.] 
Ὡς σοῦ. Ἔραμαι.] Ερῶ, ἐπιθυμῶ. Ἱ- 
μερος.] Πέθος. Αἱρεῖ.] Καταλαμβάνει, 

κρατεῖ. 447. "Δρχε λέχοσδε.] Προ- 
Ἠγεῖτο τῆς ἐπὶ τὴν κοίτη» ὁδοῦ. Ἐϊἴπετο.] 
Ἠκολοίθει. ᾿"Άκοιτις.] Γαμετὴ, παρά- 
κατι. 4489. Τρητασι.] Τετρυπημένοις 
πρὸς τὴν τῶν σχοινίων δέσιν. Κατείνα- 
σθεν.] Κατεκοιμήθησαν. 449. Αν ὅ- 
μιλον.] Κατὰ τὸ πλῆθο. Ἐφοίτα.] 
Ἐνθουσιαστικῶς περιήρχετο. Θηρὶ ἐοι- 

Το. 1. 

Δοκεῖ 

Ύυσυπα 46ο. νΙά πας Ίαπι 5αρτα 257. 

κώς.] ΔΛέωτι παραπλήσιος. κατ ἐξο- 
χήν. 45ο. Ἐσαθρήσειε.] Ἴδοι, θεάση-- 
ται. 451. Κλειτῶ». ] Ἐγδόξων. 453. 

οὐ μὲν γὰρ φιλότητέ γ ἐκεύθανω.] οὐ 

γὰρ ἂν διὰ φιλίαν αὐτὸν ἔκρυπτω. Εῖ 

πις ἴδοιτο. Ἱ Ἐΐ τις αὐτὸν ἐθεάσατο. 454: 

σον γάρ σφιν πᾶσι ἀπήχθετο κηρὸ 

μελαύνῃ.] Πάντες καὶ αὐτὸν ἐμίσουν ὡς 

τὴν θανατηφόρον μαῖρα». παν] Ἐξί- 

σης. ΣφΩ.] Αὐταῖς. ᾿Απήχθετο.] Ἐμι- 

σεῖτο. 45ο. Ἔκδοτε.] ᾿Απόδοτε. Τι- 
μήν.] Πρόστιμον τοῦ πολέμου. ὅ ἐστι, 
φόρο τὰ, καὶ συντέλειαν. ᾿Αποτμέ- 
μεν.] ᾿Εκτωνύειω. ἀπεδιδύαι. "Ἠντι 
ἔοικεν.] Ἡντινα προσῆκε. 46ο. Πέλη- 
ται.] Γένηται. 461. Ἐπὶ ὃ ἤνεου.] Ἐπῃ- 
νουν, καὶ συγκατετίθεντο τῇ γνώµη αὐτοῦ. 

Β Ρ 



ΓΗΣ ΤΛΤΑ Χο» 

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Δ. 

ΑΒαΓΌΜΕΝΤΟΜ. 

ΗΒ ΕΝ ἀπρίαπα οἱ απιὐσιαπι ππαηςίςςο νΙά ης, θβεοίπο Ἠε]οπα τοι- 
ἀρηᾶᾳ πο πο: Μοποίαιις απλά οπι Μαροτῖος Ῥασπα ἀΙπερεκθγαί, αἲ Ρατίς 
ΠΟΠ οναί οοσἵδι». χα Ἱζαππο νἷα δἱ ταῖο εχεοαϊίαπάα, αἱ οί Ἠε]οπα 
το στούς, (51ης Π]α5 οχίπιπα Ἱαβοραί οἱ 1ρ8α Ἱαρίεος Ῥτοπη]βῖ», Τ]6- 
Πα1 ἀπ 5 ποπ κίαραξς πα]]α οπή. δαρογυίπτα οτας ορροτππῖίας, 4πα 
Ππ]ατίαπα ΑΟ Γασίαπι α]οϊκοσγοξαν ς). ας πο Ῥάσπα τοπ{ίοστατοίΗσ. 
ή Ἱαφπο αρι]ῖς αβδιἀσπίας ἀομροταπέ: οππι Ὑοποτῖς απχίΠο βεγναίτς5 
δις Ῥατῖς, εἶίπο, 5ὶ ίοίιν Ῥασΐο, τοεάάεπάα ἨΠείοπα οἱ π1ῇ5 αὐ ορρισπα- 
Ώοπο Ἡμοταπάα  ΠοερασπαπΏρις ἆαποπο εἳ Αίλοπε, απ 4ο Ττο]α οκ- 
οἰάεπάα Ἰαρογαραπί, ο αρίΐου, ο]ς ππακίπια Ἰπίογοναί, Αοἰή]]ὴς οπ1δα, 
πο το 6ΟΠΙΡΟΠΟΤΟΠΙΙΣ, απηπῖζ, αέ αἆ Ῥασπαπη 4επιο τος τοσα 6, Ιπα1ιοἲῖς 
α Ττο]απϊς ν]ο]αξῖς τ---7ο. Αίλοπο, 1απούοςί Γοίπια αἀδιαηία, Ῥαπάατο 
απσ{ου οδὲ, αἱ ΝΤοπο]απι δασέία Ρείαί 196. (πο νι]ποταίο, Μαςμασπα 
αἆ ορεπι {ογθπάαπα αγοθος]έο, απἰπιϊς Αολίνογαπα ῬοτβάΙα Ἐτο]αποσαπα 
Ίγα 1ΠΟθΠΡΙ5.---219. Ἔτο]απϊ Ῥτορίας αοσθάαπ{, Αολνὶ 5ο απ ρασπαιη ας- 
οἰπσιπί. ΑΕσαπΙΟΙΙΠΟΠ Ῥογουχτίξ οχᾷΙπας, οορίας Ἠοτίαζιγ,---2560. 1Π-- 
οταραί Τάοπιθπεπι---273. Ααοζπι παέταπηβθ---202. Νθδίοτοπι---326. 
Μεπεσίμειπι οἱ []γδδοπι---364. ἵαπάσπι Ὠϊοπισάθια, ο]5 ϱα11884Π1 
αιαίαν Βλοπο]ής---421. Ἰπᾶο πιαπς οοη[ογαπί Ττο]απϊ οππι Αομίνϊς 
--.56. Ἰεπιοταίαν γἱγίαις φἹησα]ογαπι: ΑποσμΙ, αι Ἑσμερο]απα 
βἰογηϊζ---479. Α]αοῖς Το]απποπ]5 Ε. απῖ Βπποϊδίαπα ποσαξ; Ίμειποο 5οᾷα]Ι 
Ἱπίεγίοσίο ]γβδος Γοτί Ἰ)επιοσοοπίεπι----5 ού. Αάιοσίαίας ρασπαηίθς 
Ττο]απον Αροϊο, Αομΐνος Αίλαποθ---σ1ό6. Ἰίοτοπι, Ἑρθοταπα ἀπσθπι, 
Ροτοιθῖς Ῥιτου Τ]πας,---σ6. Ἠππο Έπος {ίοιις---σ38. ΟπΗΠΙΠΟ τ6Ρ 
α(τΙπ( τς ΠΠαςΠΟ ΟΠΠ ΠΙΠΙΟ σογΙπΙΓ---- 54. Εί πο πάθη Ῥησηα «0Π- 
Ώππαθας πδοιο αἆ ΗΕ. ΥΠ (Η). 

Έοοτπι πηπ]κίθγῖο Ροσία πδις οδὲ ἵπ Ίος Ἠῦγο Ἱασίσπτς, τα{, ᾳποριας-- 
ππού πα ἀἰκίππας, οβϊοργοίιν 14, αποά απατοβαίας, τοὐΙπίθστγαπά1 γα 
οπ1δδα Ῥτοβαβ]]ς οἳ ορρογειπίία», φασϊία α Ῥαπάατο ομιῖδδα οἱ ἑπτραίο 
ἰπαπιοίασαπα Ρα.άοπο. Αέογοπείοιο ἱπίος Ζονοπα οἱ Ζαποποπι οσία ἔππᾶσπα 
εοπνοαπΙ{, πε ιποινα «ω]ο ἀαοξοεπάαί; ν. τ---δς. Π]]α Παοᾶοσι, Απίο.. 
ποτῖς Γ. ἔοττηα αἀκιπηία Ῥαπάατυπα αἲ Μοπε]αιπη κασέτα Ῥοίοπά παπι Ἠογ.. 
{αδαχ--- 194. δαρ]ίαπι {ππιθη Ἴρδα α νΙαἩ Ῥατίο ανογηί το7---193. ΤΠ 
Ἠ]ψ ἀαοταπη πηπϊκέογίαπη αἆ ταῖ απππαπα Γαοἵς. πάς πια]]α ρταίθγθα 
46 ἆεα Πέ πισπιοτα{ο Ρναίθγ( παπι αασά, Ῥασπα Ίωπι οοπηδδη, ἴ]]α 
Ἀεμίνος, Τχο]απος Ματς Ἱπδιῆσαπε: 4390. 515. 516. ἆπππ ΑΡο]ο α Ῥευ- 
ΘΑΥΠΟ Ῥτοβρίοίθπς ηθο ΠΠ Έτο]απος Ποτίαθας α{ νΙγαιίοτη εχοταη{ 

5ο7---σ14. Τία ρισπαίαχ αοθΤΙΠΙ6. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Δ. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 
” 

» ο. 2/- . ο ) 

Έλλοξε τοῖς θεοῖς τὴν Ίλιον ἁλῶναι. Διὸ ᾿Αθηνᾶ μὲν Μενέλαο τοξευθῆναι 
/ Νο 9 / ο) «/ / ΔΝ αλω /. 

παρεσκεύασε. Ἰαὶ οὕτως συγχυθέντων τῶν ὄρκων, Μαχάων μὲν ἰᾶται Μενέλαω. 
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᾽Αγαμέμνων δὲ ἀπελθὼ», τὴν στρατιὰν παρορμᾷ εἰς τὸν πόλεμο». Συμβολῆς δὲ γε- 
γομένης, πολλοὶ ἑκατέρωθεν ἀναιροῦνται. 

ΑΛΛΩΣ. 
. - κ - 

Του Αλεξάνδρου Ἠττηθέντος, καὶ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ἀπαιτοῦντος κατὰ τὰς συνθή-- 

κας τήν τε Ἑλένη», καὶ τὰ σὺν αὐτῃ ἁρπαγέντα κτήµατα, καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ ἀδι- 
κήµατος τιμωρία», ἐν Διὸς οἱ θεοὶ βουλεύονται περὶ τῆς Ἰλίω. Καὶ Ζεὺς προτραπεὶς 
ᾱ-. Ἡ. .ω. 6ο ) “΄. ΔΝ . .. εἰ Ν .. ΄ / / -- 

ὑπὸ τῆς Ἡρας, ἀποστέλλει τν ᾿Αθηνᾶν εἰς τὸ τῶν ρώων στράτευμα, σύγχνσιν τῶν 
/ « ΔΝ » -- 

ὅρκων ἐργασομένην. Ἡ δὲ, παραγενοµένη, πείθει Πάνδαρον τὸν Ζελείτην τοξεῦσαι 
τὸν Μενέλαν. ἸΚαὶ βληθέντος αὐτοῦ, ᾿Αγαμέμνων ὀδίρεται, καὶ Μαχάοα τὸν 

ν ες 
ἰατρὸν µεταπέµπεται. Ἰαὶ ἔτι περὶ τὴν θεραπείαν Μενελάου ἀσχολουμένων τῶν 
ο 1) ὁ ε ο.) ν ιο υ / . ΝΔ Ν / Δ ἀρίστων, ἐπίασιν οἱ ρῶες σὺν ὅπλοι. ᾿Αγαμέμνων δὲ ἐπιὼν τὸ στρατόπεδο», τοὺς 

η ο . .. - ε, -- 

μὲν ἤδη παρατασσοµένους παρακαλεῖ καὶ ἐπαμεῖ, τοῖς δὲ ἀγνασῦσι τὴν ἔφεδον τῶν 
Ἱρώων ἐπιπλήσσει. καὶ οὕτως, συµπεσόντων αὐτῶν εἰς τὴν μάχη», ἑκατέρωθεν πι- 

πτουσι πολλοί. 

Δέλτα, θεών ἀγορὴ, ὅρκων χύσις, ἄρεος ἀρχή. 
Ν στ 9 ον , 5 2 

Οι δὲ θεὰ παρ Ζηνὶ καθήµενοι ἡγορόωντο 

χρυσέω ἐν δωπέδω, µετὼ δὲ σφισι πότνιω Ἡβη 

1. ἠγοράξωντο Βεη!]. 

α----1ο. (ππα, τὰ αποά οπππηϊηῖς αοοποπηῖα Ῥοδιμ]αραί, 5ἳ Αοίς ἀοσιάονίαπα ἵπ- 
Παϊθπάαπα ενας Αοπίνογατα απϊπαϊς, πεδϊηίορταπάα οσεῖ Ῥασπα, ἑατυατὶ {ωάπς α]]α ἆε 
οπ1δδα. Ῥτοῦα 1 πθοθσςαο οναί. Ἐνοπίας Ισίσας τεγαπα Ἠϊο Ρας: οσα (Γ. 455. 504.) 
ΑΡαΠΙΘΠΙΠΟΠ. ἈΤεπο]αιπα γίσίοτοπα Ῥγοπιπέίαδδεί, Ἐτοαποδαιε πέ ρα είαγοηῖ, 1η- 
ετθριήκ»ος, 006, ο Ττο]απϊς αλφαϊς ΙπαΙρπαίας οσα Ἰπθχρεσίαίο ραρη» ονθηί, ἔπι 
Ῥανιά]ν ν]οα οπδρα, κασΊέία Ἱπ. ἈΠοπε]αιπα επιῖδκα τος ἑαγρανίέε. Τε τος (αηίο αασαςίῖος 
οσνεί, α- ἀθογαπα οοπ5Ι]]ο Ῥνοβοῖςοί ἴ]α ἀθριής. ΘΟιοά Παφις Ἱπιροίοης Ῥαπάατί απῖ- 
τηι15 φααδογαί, αέ αστεία Ἀ[οπο]απα Ῥείετεί, Αίλλοπος πας Βέ 155 ππα οἳπα άποπθ 
Πιβον ερείπιο ἵπ Ττο]απος εγας απίππο, Α 6οηςεδδι οί Ιίαφιιο οοποῖΠο ἀθογαπι παγγαίϊο 
ἀπ Ιαπα Ἀαβος. 

τ. ἠγορθωντο. ηΟΠ Ἰου ἆθ οοποῖο Ἰαβ]ζο 6556 αποοϊριοπά στη, τε]ῖηια ἀοοεπῖε. Ἀοπ 
Δ4θο ονί, οοπδιζαδαπέ: παπα θρι]5 απειάρηῖςς νθγαπα : ΔΕΡΠΟΠΕΣ ἐπίεγ δε Γαοεβαπέ, 
οοπ/[αδιαδαπέης Τετ αἲ Ε. 787. οἱ 5 ἀγορὰς ἀγόρενον ἐπὶ Πριάμοιο πύλησι. Ὑ Τε παῖθπη. 
ἀθογαπα Ῥογρθυιῖς ερι]15, Ἱογοιπα οχθιηρ]ο, οδπδείασ. 

1. Πὰρ Ζηνί.] Παρὰ τῷ Δι. Παρε- 
΄ μας - Ν ε ΄ ΔΝ 

σχηµάτισται δὲ ἀπὸ τοῦ Ζεὺς ὁ ή». τὸ 

πάθος ἀποκοπή. ᾿Ηγορέωντο.] Διελέ- 
Ὕοντο, ἐκκλησιάζοτο. ᾿Απὸ τοῦ, ἄγο- 
ρεύειν. Εξ οὗ, ἠθραίζοντο. 2. Χρυσέῳ 
. ”. υ. Ν . ε .” ἐν δαπεδῳ.] ᾿Ἀντὶ τοῦ, ἐν τῷ κεχρυσω- 

/ ΔΝ ο ΄ . / Ν α 

µένῳ καὶ καλῷ τόπω. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι, 
9 Ἀ ος ; ῇ 
ὅταν μὲν στερεὺν λέγειν βούληται, τότε 

. / Μη τ. Ν 
πολύχαλκόν φησι»' ὅταν δὲ, καλὸν, χρυ- 

Μετὰ δέ σφισι».] 
Ἐν αὐτοῖς δέ. Πότνια.] Σεβασμία, ἕν- 

σα 
Ἡβη.] Ἡρας θυγάτηρ, Ἡρα- 

ανν ο. 
κλέους δὲ γυνή. ᾿Εζήτηται, δι ἣν αἰτίαν 
« “. . / Ἂ - ν. » 

ὁ Γανυμήδης, οὐόχοος ὢὦν τοῦ Διὸς, οὐ 

πᾶσιν ὑπηρετεῖ. "για μὲν οὖν φασιν, 

.- 8 » / 
σοῦν λεγει οὐρανον. 

τιμος. 

ο / Σ .” 

ὅτι Διὸς µήνα ἢν διάκονος, καὶ οὐκ ἐξῆν 

αὐτῷ πᾶσιω οἴνοχαεῖ). η δὲ Ἡβη εὐλό- 
ι ΔΝ ΄ » ΄ ” - Δ 

γως, ὅτι κοινὴ πάντων ἐστίν. ᾿ Άλλοι δὲ, 
ιο) / Ν .” . ’ ΄ 

ὅτι, σκέψεως περὶ τῆς Ἰλίου πορθήσεως 
/ . 

γιγνοµένης, εὐοικονομήτως ἄπεστι τοῦ 
Ν 

συνεδρίου, ἵνα μηδὲν ἐναντίον γένηται, 
δ λα. Δ ο. μαι ΄ Ἆ 4 ον 1, 

ιὰ τὴν πρὸς αὐτὸν χάρι», ἢ μόνος δύξη 
τὶ οἰκτίζεσθαι. Διὰ τί µόνῳ τῷ Δά 

, Ξ 
Γανυμήδης ὑπηρετεῖ: “Ῥητέον, ὅτι ἅπα- 

νά - η 
συ η ἩΜβη διακονεῖ, ἐπειδῇ] τὸ θεῖον 

ὃν αν τε ος 
πᾶν ἀεὶ νεάζει τε καὶ ἡβᾶ. 

. ῃ 
βούλεται αὐτοῖς ἤ τε ἀμβροσία, ἀβροσία 
τὶς οὔσα, καὶ τὸ νέκταρ, παρὰ τὸ νεάζει», 
λεχθέν. 

” Ν - -- 

τῷ Δά, ὅτι ὃ μὲν Ζεὺς πρῶτος ἐστὶ νοῦς, 

8 Ὁ 5 

Τοῦτο γὰρ 

Γαννυμήδης δὲ ὑπηρετεῖ µόνῳ 
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νέκταρ ἑωνοχόει, τοὶ δὲ χρυσέοις δεπώεσσι 

δειδέχατ' ὀἀλλήλους, Τρώων πόλη εἰσορέωντερ. 

αὐτίκ ἔπειρωτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἡρην, 5 

κερτοµίοις ἐπέεσσι παραβλήθην α ὠγορεύων' 

Δοιοὶ μὲν Μενελάω ὠρηγόνες εἰσὶ θεόων, 

Ἡρη τ᾽ Ἀργεί, καὶ ᾿Αλαλκομενήϊς Αθήνη" 

ἀλλ᾽ ἦτοι τα], νόσφι καθήμεναι, εἰσορόωσαι 

τέρπεσθον᾿ τῶ δ) αὖτε φιλομμειδης Αφροδίτη 1ο 

ο1εὶ παρµέμβλωκε, καὶ αὐτου κήρως ὠμεύνει" 

καὶ νων ἐξεσόωσεν ὁ ὀἴδμενον θωνέεσθαι. 

ἀλλ) ἦτοι νίκη μεν ᾽Αρηϊφίλου Μενελώου" 

3. ἐ[ῴνοχύει θἳ αΠίΙΦΙΙ1115 ἐξοινοχύει- 4. εἰσηρόζωντες Ῥεηί]. εἰ 9. 
εἰσορόξωσαι. 6. Εεπέεσσι. 

5. Οαπι αἆ Ἠππαπαπα ΠΊΟΤΘΤΗ, πει {απποπ αἆ οπή πάση Ῥεν[δοίοσαπα ν]έατα, ΟΠΙΠΙΩ. 
σογαπίἩ, ηπο ο αρίίος 5ογπποπ πα ομριώπ Γαοῖς, «αποπίν απίτηπα ἀῑοῖς ]ασρςρπάο. 
Ἄαπι ογαί ΒΟΥΠΙΟΠΙΙΩ 5ογεπάογπα οχρηίαπα ορροτγιπίαδ. «ον απίεπι ΙΠπίθγργαῖ, 
Ῥτου 14ευε, αποπαοᾶο. Ῥε]]απα ση ππανοίας, τΏ 116 ρτοπηϊκεὶς Τ]εΓῖά1 ἀαῑῖς κίατο ροβεεῦ. 
παραβλήδην ου]φις, ἀοἱο5θ. πςί ππε]τι εδὲ, εΙπππ]αία. Ίνατα πον εκ απίπιο ]οηαθρατας 
πΠαρίτου, σαπα 58 Ρασθίας Ἱπίον το]απος εἰ ΑοἩίνος τος νο]]ο οβίεπἀετεῖ. 

7---το. οαρίίοτ αἰπιπ]αίο Ιποπεραῖ «άποπθιη εἳ ἈΠπεγνατα οὔ]οςα 5οἠθπίος πας Μ6- 
πθ]αο. »αΏνθπϊθηίθς, νόσφι καβηµένας, οππα Ιπίριθα Ἰοπις Ῥατίάθπι νἰί «ἀκδοτιπηΙηᾶ 
εαράιχἰςκοί: απιρίριαπα Ίέα 6596 Γαοίαπά Ῥήρπο εχίπας ἀδ φις ἀἰκριοθπάτα 
6556, απῖά {αοΐα οριι5 δές βἰίπο Ῥε]]απα Ικογαπάπη απ΄ ρας οοπβΟεμάα: Ίου ἴαπΠΕη. 
αλῖο πιοᾷο. Ποτὶ ποτ. Ῥο556, «παπα αἱ Ηε]ενα τοὐδαίιτ, Ἔτο]α αππίθπα Ἱπίασία οἱ Ἰπου]ι- 
τηῖς ΠΠαἨθα{έ. Ἠοε Υοτο Ώεπθ ποταῖ ο αποπὶ οἱ ΝΠποεγνο Ιπίο]εταβί]ο αιιά Τζια 019. 

Η1. παρµέµβλωκε, αδδιὰθί δεί σιγα Ἀαρεε, Ἠαρετε φο]θῖ. α µεμβλόω' εκ μέμβλομαι, 
ο ΒΙΑ 1πβ. Τ. 341. Φ. 516, 6 φόνος δὲ οἱ οὐκ ἐνὶ αν μέμβλετο Ο4. Χ. 12.---12. ὁἷ- 
όµενον θανέεσθαι, επροοίαπίεπη, τηοεηίθπῃ. Ἡ. Ο. 72δ. ἀλλ ἀνεχάζετο πυτθὸν ὀ[όμενος 

΄ ν {3 ω. 3 5 .. Δ ] ὃ 

μόνος δὲ ὁ νοῦς ἔχει οἰκεῖον τὸ, τοῖς µήδεσι 
ῇ 9 να τς 

γάννυσθαι. τοῦτο γὰρ ὁ Γαννυμήδης. 3- 
ς οκ. / 

Νέκταρ.] Τὸ τῶν θεῶν πόµα. ᾿Εφνοχόει.] 
τν κ / 

᾿Αντὶ τοῦ, ἐνέχει, ἐκίρνα. Ἔστι δὲ ὁ τρόπος 
ον ν 

κατάχρησις, κυρίως γὰρ τὸ οἰνοχοεῖν ἐπὶ οἵ-- 
ος « ; 

γου λεχθῆναί ἐστι. Τοὶ δέ.] Οὗτοι δέ. Δε- 

πάεσσιν.] Ἐκπώμασε, ποτηρίοις. 4{- Δει- 
./ Ημ. μη μ 
δέχατο.] Εδεξιοῦντο. Τρῴων πόλιν.] Τὴν 

Ἔλιον. Ἐϊσορόωντες,] “Ορᾶντες, βλέπον- 

τε. 5. Ἐπειᾶτο.] ᾿Απόπειραν ἐποιεῖ- 

το. Ἐρεθιζέμεν.] Ἐρεθίζει», παροξύνει». 
6. Κερτοµίας.] ἘΕρεθιστικοῖς, χλεναστι- 

κοῖς, ἢ ἀποτόμοις. τὸ κέαρ τέμνουσιν, ὅ 

ἐστι, τὴν ψυχήν. Παραβλήδη».] Πα- 
ραβολάδη». ἀπατητικῶς. Ἡ, παραβαλων 

τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου, πρὶν ἐκεῖνον ἆπο- 
σιωπῆσαι. 7. Δοιαί.] Δύο ᾿Αρηγό- 

γες.] Βοηθοί. Θεάων.] Τῶν θεῶν. 86. 

Ἔρη τ᾽ ᾿Αργείη.] Ἡ ἐν "δργει τῆς Πε- 

λοπονήσου πόλει τικωµένη. Καὶ ὅλαλ- 
κομενηϊς.] Ἡ ἀλάλκουσα τῷ μένει. ὃ 
ἐστι βοηθοῦσα. "Ἡ, ἐν ᾿Αλαλκομεναῖς, 

πόλει τῆς Βοιωτίας, τιµωµένη, ἔνθα καὶ 

᾿Αλαλκομένειον ᾿Αθηνᾶς ἱερόν.  Ἡ., ἀπὸ τοῦ 
᾽Αλαλκομενίον ὄρους τῆς ᾽Λττικῆς. Ἠ. 

ᾗ παρὰ ᾿Αλαλκομένει τραφεῖσα τῷ Βει- 
ωτῷ. 9. ᾿Αλλ’ ἦτοι ταί.] ᾽Αλλὰ γὰρ 

αὗται μέν. Νόσφι.] Χωρίς. ἈἘϊσορόω- 

σαι.] “Ορᾶσαι, βλέπουσαι. 1Ο. Τέρ- 
πεσθον.] Τέρπωται. δυϊκᾶς. Τῷ ὃ᾽ αἳ- 
τε.] Τούτῳ δὲ δή. Φιλομειδής.] Καθ 
Ἡσίοδον, ὅτι µηδέων ἐξεφαάνθη. ἩἨ 
φιλόγελως. ΤΠ. Παρμέμβλωκε.] Πα- 
ῥραµένει, πάρεστω. ᾿Αμύνει.] ᾿Αποτρέ- 
πει, ἀποσοβεῖ. 12. Ἐξεσάωσε.] Ἔ- 

σωσεν. ᾿Οἵόμενον.] “Ὑπολαμβάνοτα, 
προσδοκοῦντα. Θανέεσθαι.] ᾿Αποθανεῖ». 

18. Άλλ᾽ ἦτοι νίκη µέν.] ᾽Αλλ' ἡ μὲν 
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ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ᾽, ὅπως ἔσται τώδε ἔργα" ς 
ἡ ῥ αὖτις πόλεμόν τε κακὸν καὶ φύλοπῳ αἴνην Ἱς 

ὄρσομεν, ή φιλότητὰ µετ ἀμφοτεροισι όλωμεν. 

εἰ δ αὕτως τόδε πασι φίλον καὶ ἠδυ γένοιτο" 

ἦτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Ἡριώμοιο ἄνακτος, 
αὖτις ὃ ᾿Δργείην Ἑλένην Μενέλαος ὤγοιτο. 
Ως ἔφαθ” αἱ δ ἐεπέµυζαν ᾽Αθηναίη τε καὶ Ηρη: 39 

πλησίαι αἰγ ἠσθην, κακὼ δὲ Τρώεσσι µεδέσθην. 

ἦτοι ᾿Αθηναίη ἀκέων ἦν, οὐδε τι εἶπε, 

σκυζοµέη Δι πατρὶ, χβλος δέ µιν ἄγριος Γρει: 
Ἵρη δ) οὐκ ἔχαδε στήθος χόλον, ὤλλα προσηύδα᾽ 

Αἰγότωτε Κρονίδη, ποϊον τὸν μῦθον ἔειπες ; 256 

πῶς ἐθέλεις ὤλιον θεῖναι πόνον, ἠδ ὠτέλεστον, 

ἰδρῶ θ᾽, ὃν ἵδρωσα µόγω: καμέτην δὲ µοι ἵπποι 

14. τάδε ξέργα. μη: Εδύ. 18. Εοικέοιτο πόλις Πριάμειο Γάνακτος. 
23. οὐδέ τι [εῖπε. 5. ἔρειπες. 27. νι]σα. ἱδρῶθ', παπα νοςθ. 

θανέεσθαι.---14. ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, σὀδε πὸ πρῶγμα" ΠΟΙΦΗΠΑ θχίέιτα δν τος ϱὲ φιά 
πουῖς ἵπ Ἠαο ΘΓΙΠΑ οοπάΙοπο ῥτονιάσπά πα δἱέι---τδ. Ἡ ῥ) αὖτω. Ἀαρρίθ εἰ εν Ἠο- 
πηθγῖου ἨΙΟΓΘ ΟΠΙΙΦΝΗΤΗΣ ΟΠΗ ἳξ εἰ ἄρα Ἰ----ῆ---- 

16. ἤ φιλέτητα μετ ἀμφοτίριισι βάλωμεν. ΡΟ θήσομεν. πα πιοκ 83. ἢ φιλόσητα μετ 
ἀμφοτέροισι τίβησι Ζεύς. Βϊο εἰ Οὰ. Ω. 475. Αίίαππεπ 6 1Πῇ. 444- θδί νεῖκος ἔμβαλε 
µέσσῳ.---18. οἰκέοιτο πόλις, 8εοηιιε πθο οαρίαίασ εί ενοτγίαίαςς 56 5ογνοίιΓ. 

209-.-30. ΟΩποὰ Τασ]ε εχρεοιαυαί «αρίίου, ενεπῖτε ν]άθίς ζππο εί Ἀπετνα «στο 
Γοταπὲ 5 ἀῑσοία οἳ ποτποπῖρα5 τος 6ο ἀθάποίας, τα, φαοά 1ο νο]εῦαέ Πετῖ, ράσπα 
τοποναγθίΣ, 410 ργοπηϊκεὶς Τ]θιίάἶ Εαοςῖς βίαγθ Ῥοδεεί.- ἐπέμυξαν Ἱπρεπππεγιηί, 5εά 
σπα ἹπάΙσπαιίοπθ: Ῥτορνῖο οἰαιιοῖς ]αυής: ἀπὸ σοῦ µύειν. μύζειν. Ἓθπε αζεπῃ ππογθς 
ος α{γαδήιθ ἆθά Ἰπρεπίο αἀιπησταας ἈΠπετνα οοπποί 5ο δε ες απ]παϊ Ῥγαδεηίία 
Ίταπα οοπαρεϊπη ες αξ πο απἰπαὶ Ἱπιροίθης ππατία πι ἑαίθπα ο πια]ενο]επίίαπα ἵῃ- 
ετεραῖ, αοὰ Ἰαῦοτος 51ος Ἱστίτος τεάάεγο 5(πάδῖ, πιο αά Ῥο]]απα ἵπ Ἔτο]απος οοπβαπ- 
ἁ πα ἴρδα φακπαθγαῦ. 

34. Ἡρὴ δ' οὐκ ἔχαδε (κατὰ) στῆθος χόλον, Ἡ. 6. ἐν στήθει.----26. ἅλιον θεῖναι πόνον, Ἰ. ϱ. 

πὰ πεπονηµένα, οἳ 27. ἀεθεῦαί 5οηιῖ καὶ τὸν κάµατον τῶν ἵππων», ηιοᾶ οί Βεπο]. Β. οἳ- 

νίκη. 14. δραζώμεθα.] Βουλευώμεθα, σθη».] Ἐβουλεύοντο, διενοοῦντο. 232. Ἡ 
σκεπτώµεθα. "Ὅπως.] Ὃν τρόπον. 5. τοι Αθηναίη.] Ἡ μὲν ᾿Αθηνᾶ. Ακέων.] 
Η ῥ' αὗτις.] "Ἡ ἐκ δευτέρου. Φύλοπιν.] ᾿Αντὶ τοῦ ἀκέυσα. γουν ἤσυχος ἦν. 
Μάχην τὴν κατὰ πλήθη. Αἰνήν.] Δει- κεῖται δὲ ἀντὶ µεσότητος τῆς ἀκῆς. τί- 
»ὴν, χαλεπήν». 16. Ὄρσυμεν.] Διεγεί- θησι γὰρ αὐτὸ καὶ ἐπὶ πληθυντικοῦ: 
ῥωμεν, ἐμβαλοῦμε. Μετ ἀμφοτέρι- ἀλλ ἀκέων δαίνυσθε καθήµενοι. Οὐδέ τι 
σιν.] Ἐν ἀμφοτέροις, Ἔρωσὶ καὶ Ἕλλη- εἶπεν. Οὐδὲν ἐφθέγξατο. 323. Σκυζο- 
συ. 17. Εἰ ὃ αἴτως.] Εὶ δὲ οὕτως. µένη.] ᾿Οργιζομένη. ᾿"Άηριος.] Χαλεπὸς, 
19. Ἠτοι μὲν οἰκέοιτο.] "Όντως γὰρ ἀπηνής "Ηνρει.] Κατελάμβανε. 24. 
οἰκώτο. 10. "Άγατο] ᾿Ἐπαγάγωτο. Οὐκ ἔχαδε.] Οὐκ ἐχόρησε. διὰ τὸ µέ- 
9ο. ᾿Επέμιξαν.] Μεμνκέσι τοῖς χείλε- ἍὝεθος. Χόλο.] "Άγριον ὀργήν. 296. Α- 
σιν ἐπεστέναξαν. Ὁ πάσχουσιν οἱ ὁρ- λιον.] Μάταιο, ἄπρακτο. Θεῖναι.] 
γιζέµενοι, καὶ μηδὲν ποιεῖν δυνάµενοι. Ποῆσαι. Πόνο.] Κάµατον. ᾿Ηδ ἀτέ- 
31. Πλησίαι.] Ἐγγύς. Αἴγε.] Αὗται. λεστον.] Καὶ ἀπλήρωτο. 327. Ἱδρῶθ'.] 
σθην.] ᾿Εκαθέζοτο. δυϊκῶ. Μεδέ- Τὸ τέλειον, ἱδρῶτα. Μόγφ.] Ταλαιπω- 
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λαον ὠγειρούση, Πριάμω κακα, τοῖό τε παισή. 

ἔρδ)' ὠταρ οὗ τοι πάντες ἐπανέομεν θεοὶ ὤλλοι. 

Την δὲ μεγ ὁ ὀχθήσας πρεσέφη νεφελη γερέτα Ζεύς" 8ο 

δαιμονήη, τι νύ σε Πρίαμος Πριάμιοιό τε παϊδες 

τόσσα κακα ῥεζουσιν, ὃ στ ὠσπερχες μενεαίνεις 

Ιλίου εζαλαπάξαι ε εὔκτίμενον πτολιεύρον 

εἰ δε σύ Υ, εἰσελθουσα πύλας καὶ τείχεα μµωκρο, 

ὤμον [βε[βρώθοις Πρίαμιον Πριάμοιό τε παῖδως., 85 

ἄλλους τε Τρώας, τότε κεν χόλον εζακεσαιο. 

ἐρξον, ὅπως θελεις, μὴ τοῦτό γε νεικος ὀπίσσω 
σοὶ καὶ ἐμοὶ μεγ' ἔρισμα μετ' ὠμφοτεροισι γέηται. 

ἄλλο δέ τοι έρεω, σὺ ὃ ενὶ «Φρεσὶ άλλεο σῇση' 

όππότε κεν καὶ ἐγὼ μεμαωε πόλη ἐβαλαπάξαι 4ο 

τήν ἐθέλω, ὅθι τοὶ έν άνερες ἐγγεγάασι, 

μή. τι διατρίβειν το τον έμον χόλον, ἀλλό µ εάσαι' 
καὶ γαρ εγώ σοι δώκα ἑκὼν ἀεκοντί γε θυμῶ. 

33. Ειλίου. 37. Γέρο Ῥεπί]. εἰ 29. Εέρ' αἲ ν. α Δ. 315. 41. νι]ρς. 
ἐκγεγάασι. 43. δῶκα Γεκὼν ἀέκοτι. 

5θιναί. ΤΠ 28. Πριάμῳ κακὰ ΡΟ κακὸν, Ρ6Υ ΒΡΡΟΒΙΙΠΩ σποῦ λαὺν ἀγείριν. Ἰίαφαο 
ν{άθιπας ο πποπίδ ορθγα Αολίνοσιπα οορία8. Ειή58ο οοποία».---20. αᾳθ Ρο ατρΙίπῖος 5εᾷ 
ἀἡς ποῦ Ρτοβαπά Ρις {ο προ ασενε 5οϊ(ο. 

3ο---67. ο αρίίος Ἰποιδαία, ο αποπο {απα Ρογν]σποῖς ἵπ Ττοίαπος οὐ], Ρασία5 οππὰ θα, 
αἱ οἱ 51ρ1 Ποσοί ατύοπα 1π οἶις ἐπίο]α αβιατα, αὈὶ Ἠρισντς οκἰσο ἀθεῖποί, οοπδε Οζ, 
αἱ Ῥεβαπα ἠπίος Αοήνος εἰ Ττοίαπος οοππδίαΓ.---22. ἀσπεροξς (α0 ἄγαν σπέρλειν, 
σπεύδει) ὀργίζεσθαι. πϊγηϊαπη. ΙπππΘΠ δη. ----θ. κ ζόλον ὠκέσασθαι, παύσασθαι. πάς χόλος 
ἀνήκεστος Ο. 211. αν Ἰπεάογί πιαζο. .. μά πι διατρίβειν σὸν ἐμὸν όλον, παρεμποδίζειν 
π]ίφεγο. ρτορτῖο αβολλεκίαι. 42. καὶ γὰρ ἐγώ σοι δώκα ῬΙΟ δίδωµι, παραχιωρῶ, 9ἳ- 
ο]αίθ, οοποθάο να], φαοά ρτορείαῦ Γοτίε, ναρρίοτο ἐξαλαπάξαι πόλιν, ἐν ᾗ Φίλαι µα 

᾿ ν 
Τὸ δὲ ὅλον μὴ αὕτη φημὶ ἤ ἐρις μεγά- 

.- / 

λης ἔχθρας ἐν ἱστέρῳ ἡμῖν αἰτία γένη- 
, 

Ὁππότε κεν.] Ὁπύτε ἄν. 

ρία, καμάτῳ. κκ. Ἐκοπίασαν. 
δυϊκῶς,. 328. ᾿Αγειρούση.] ᾿Αθροιζούση. 11, ρ 1 
Τοῖύ τε πιο] Καὶ τοῖς τούτου παισἰν. 

/ / 
90. Ἔρδε.] Πράττε. ᾿Ατὰρ οὔ τοι πάν- 

ς 2 ως ης 
τες επαιγεοµεν θεοὶ ἄλλαι.] οὺ Μην συ- 

ο) . ο νο ς 
αινοῦμέν σοι οἱ λοιποὶ θεοί. “Ὁ ἐστιω, 
οὐκ ἐπαινοῦμέν σε τοῦτο ποιοῦντα. 39. 
᾿Οχθήσας.] Στενάξας. 31. Τί νύ σε.] 

; ν 
Τί δή σε. 9. Τόσσα.] Τοσαῦτα. 

ή /; 
Ῥέζουσι.] Πράττουσιν. “Οτ᾽ ἀσπερχές.] 
, : 
Ὅτι ἀδιαλείπτως. Μενεαίνεις.] Προθυ- 

μΠ. 35. Ὡμὸν βεβρώθοις.] Ὠμὸν φά- 
οι. 36. Τότε κεν.] Τότε ἄν. ᾿ἘΕξα- 

; . 
κέσαιο.] ᾿Ἱάσαιο. 347. Βρξον ὅπως ἐ- 

., Ἀ .. 
θέλεις.] Πράξον ὅπως ὤν βούλῃ. ΜΗ 
ο » ες Ἱς , 

ποῦτὸ γε γεῖκος.] ΜΥ αὕτη ἤ φιλωεικία. 
αι . στ πα ' 
Ὀπίσσω.] Ἐν τῷ µεταταῦτα Χρονῳ. 

ται. 4Ο. 

Μεμαός.] Προθυμούμενος, θέλω». Ἐξα- 

λαπάξαι.] Ἐκπορθῆησαι, καταστρέψαι. 

41. Τὴν ἐθέλω.] Ἡν ἂν βουληθῶ. ἔλα- 

βε ὃὲ ἄρθρον προστακτικὸν ἀντὶ ὑποτακτι- 

Ὅθι.] Ἐνταϊῖθα, ὅπου. ᾿Εκγεγά- 

ασιν.] ᾿Εκγεγένηνται, κατοικοῦσι. 3, 

Μήτι.] Μηδαμῶς. Διατρίβειν.] Παρ- 
έλκειν, ἀναβάλλεσθαι. Αλλά μ ἑᾶ- 
σαι.] ᾿Αλλὰ συγχωρῆσαί µε. 43. Δῶ- 
κα ἑκών.] ᾿ΈἜδωκα θέλων. Δοκεῖ δέ πως 

ἐναντίον εἶναι τὸ ἑκών, τῷ, ἀέκοτί γε 

ο Διὸ καλῶς ὁ ρόφων, συναλείψας 

Ἱν ιν 
ἨΗ., ἑκὼν 

κοῦ. 

ἐν τῷ δῶκα, συνάπτει τὸ ἀέκων. 
ηρύ νε 

δῶκ ἀέκων, ἀέκοντί γε θυμδ. 
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αἲ γαρ ὑπ᾿ ἠελίω τε καὶ οὐρανῶ ἀστερόεντι 

ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 45 

τάων μοι πέρ κηρι τιέσκετο Ίλιος ν, 

καὶ Πρίαμος, καὶ λαὸς εὐμμελίω ΤΙ βιάμεοιο. 

οὐ γάρ μοι ποτε (βωµος ἐδεύετο ὅαιτος ἐ είσης, 

λοιθης τε, κνίσσης τε' τὸ γορ λάχοµεν Ύέρας ἡμεῖ». 

Τον ὃ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα [βοώπις πότνιω Ηρη" 5ο 

ᾖποι ἐμοὶ τρεῖς μεν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες, 

Άργος τε, Σπάρτη τε καὶ εὐρυώγυια Μυκηνη 
τας θιαπέρσαι, οτων τοι ἀπέχβωνται πέρι κηρι: 
τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ᾽ ἵσταμαι, οὖδε μεγαίρω. 

46. τιέσκετο Εέλιας. 
5. νυ]σ. οὔτι ἐγὼ---Πια]ς. 

48. ἐξίσης. 5Ο. πότνια Γήρη. 

ὤνδρες ἐ ἐγγεγάασι. ε-45. ναιετάουσι πόληες 8Ι805 βιιΠῦ. αιοίῖος. θἱ ναίειν αέ Β. 626, --ᾱ 6- 

πίρι αὖρι πιέσκετο. ΠΟΠ πε οἳ χλρι ἠπηρβοπάα 5ηπές ποά πέρι, πε θισσῶς, ἐπίετο ἐν χπριν περὶ, 

ὑπὲρ, ἄλλων πασῶν πόλεων. "Ἔλιος {ᾳὴρ Ρεῖπκπη παηο οσσυαστῖς, οδὺ εππρ]. Ῥγοοίαγα.---- 
48. δαιτὸς ἐΐσης. δαῖς Ἰ. Ἱ. ρτο αογβοῖο τί οί αΏρῖ, οί Εοπιαηῖς ἄαμεν. Αριά Τιρα]]. 
Ἄγο «γεύο ΓΕ άαρεπι. σης. Υ. Α. 468. Εν ρ αρρατοῖ, 1 ον1ς τομρίοπεπι αριά 
Ττο]αιον {11956 Ῥπεβοίριαπῃ.---40. πὸ γὰρ λάχίομεν γέρας ἡμεῖς. ἨΟΠΟΣ 5αοπ]Ποϊοσαπα, 
ουὶ ας εί, ἀςι]ρῖνθ ρου δαῖτα, λοιβὴν θἱ κνίσσην ἀθο]αγαίιι5 οσί; που π]ςΙ αι 
1οεοδε, τέ αρ. Ταιοαπατη, απξ Ἰπάοσίθ Ίο αά ΡοδίΓΕΙΠΕΙΗ ΥΟΟΕΠΙ ανίσσης ααλαπέα 

αιαδῖ πἰάσγα πππΙαπέας 41. 
5ο---67. πο παπα Πθυσί η ᾖατίαπι π]οϊκορπάϊ οπρίἀίαίο ἵποθησα οπππθ ομδεφαίαπα πι 

ομλ1δδα αἱ ργοπη Ες ο ονῖ, ἀππιπασάο 15, αξ Ππνῖκα φἱΙ τοι εκοϊἁαἴας, Ὀε]]απα Ῥτο- 
απο Παῦδας. 

54. τάων οὔ τοι ἐγὼ πρόσθ ἵσταμαι οὐδὲ µεγαίρω. Ῥολδιπί Ἠσρο ν]άετί τεβρίεετε {επῃ- 
Ῥοτα τοῖέις ἨἩοτασΠάαγαπατ φας πακ(ααπα πηθπηοταία ο55ο ἵπ Γ]αάς πηγα 5απὲ νἰπὶ 
ἀοο. δι μεγκίρω, φθονίω, πι Ῥτίδοῦ ΦΕΓΙΠΟΠΘ Ῥτο ἐμποδίζω, νεῖο, Ιπίετοθίο, πε βαΐ. 
πρόσθ' ἵσταμαι, ἸΠξ. 130. πρόσθεν στᾶσα, Ῥιο νι]ρατὶ προΐσταμαι, ὑπερμαλχῶ, αξὰ περιβαίνειν 

ο . 1ο ο) ’ - ἐγώ σοι ἔδωκα, ἀεκούσης µου τῆς δια- 
4 / Ν  Φ γοίας. ὃ ἐστι, καίπερ μὴ βονλόμενος. 

να... ον νοκ Καὶ γὰρ ἐγώ σοι δῶκα ἑκὼν, ἀέκοντί γε 

46. Τάων µοι.] Τούτων µοι. 
ϱ.] Ἐκ ψυχῆς. ὮΤιέσκετο.] Ἐτιμᾶτο. 
Ἱρή.]. Ἱερὰ, μεγάλη. 47. Ἐθμελίω.] 

Περὶ κη- 

κ Ξ τ ν 
θυμφ.] Ζητεῖται, πῶς ὁ Ζεὺς ἅμα μεν 

ἑκὼν λέγει τῇ ρα. Χαρίσασθαι, ἅμα 
δὲ ἄκων : Έστω οὖν εἰπεῖν, ὅτι ἑκὼν 

μὲν δίλωσιν, ὡς ἂν ἀδελφῃ, καὶ γυναικί 
5 να 
ἄκων δὲ, ὅτι τοὺς φιλτάτους πρὸς ἀπώ- 

λειαν δίδωσι.. Καὶ γὰρ οἱ ἐν θαλάσσηῃ 
/ Ἀ 

πλέοντες, ὁπότ᾽ ἂν περιπέσωσι κινδύνῳ, 

ἐκβάλλουσι τὸν φόρτω εἰς τὴν θάλασ- 

σαν, ἑκόντες τε, καὶ ἄκοντες' ἑκόντες 
νεο ο νι ο ν 

μὲν, ἵνα σωθῆναι δυνηθῶσι" ἄκοντες δὲ, 
“ / .. Φ 

ὅτι τὸν φόρτον ἀπολλῦσι», δι ὃν πλέου- 
Α 

σι. 44. Αἱ γὰρ ὑπ Πελίω τε καὶ οὐ- 
- 3 / σ αν ελ Ν 

ρανῷ ἀστερόεντι.] Ὅσαι γὰρ ὑπὸ τὸν 
ο κ ώς ων ”. ω 
λιον, καὶ τὸν τοὺς ἀστέρας ἔχρντα οὐ- 

, .. βαν. 45. Ναιετάονσι.] Κατοικοῦν- 
ντ ται. ἐνεργητικὸν εἶπεν ἀντὶ παθητικοῦ. 

Τοῦ εὖ ποτε τῇ μελίᾳ χρησαµένου. πο-- 
λεμικοῦ. Μελία δὲ εἶδος δένδρου εὐθέτου 

49. Λοιβης.] 
Σπονδῆς. Κυρίως δὲ τῆς ἀναφερομένης ἐκ 

τῶν θυμάτων ἀναθυμιάσεως. Αὸ γὰρ 
λάχομεν γέρας ἡμεῖς.] Ταύτης γὰρ τῆς 

τιμῆς κατηξιώθηµεν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 
5ο. "Βεῶπις.] Μελανόφθαλµας, καλή. 

51. Ἠτα ἐμοί.] Ἐμὰ μὲν δή. Πολὺ 
φέλταται.] Προσφιλέσταται. Πόληες.] 

Πόλεις. Τὸ λῇ ἢ διὰ τὸ µέτρον. 53. Τάς.] 
Ταύτας. Διαπέρσαι.] Ἐκπόρθησο. ᾿Α- 

παρέµφατω ἀντὶ προστακτικοῦ. Ὅταν 
τοι.] Ὁτ' ἄν σοι. ᾿Απέχθωνται.] Μι- 
σηθῶσιω. 54. Πρόσθ' ἵσταμαι.] Προϊ- 
σταµαι, ὑπερμαχῶ. Οἱδὲ µεγαίρω.] 

εἰς δόρατος κατασκενήν. 
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περ γαρ Φφθονέω τε, καὶ οὐκ εἰω ο δαπέρσαι, 

οὐκ ἀνύω «φθωέουσ' ἐπειὴ πολὺ φέρτερος εσσί. 

ὤλλα αρη καὶ ἐμον θέμεναι πόνον οὐκ ἀτέλεστον. 

καὶ γαρ ἐγὼ θεός εἰμι γένος δέ μοι ἔνθεν, ὅθεν σοι. 

καί με πρεσβυτώτην τέκετο Κρόνος ὠγκυλομήτης, 

ἀμφότερο, γενεή τε καὶ οὕνεκω ση παρώκοιτις 

κέκληµαν, συ δὲ πᾶσι μετ. ἀθανότοισω ἀνώσσεις. 

αλλ’ ήτοι μὲν ταῦθ᾽ ὑπ οείζομεν ἀλλήλοισε, 

σοὶ μεν ἐγὼ, σὺ ὃ ἐμοί επὶ δ᾽ έψονται θεοὶ ὤλλοι 
ἀθόνατοι. σὺ δὲ θασσον ᾿Αθηναίη Επιτέιλας, 

ελθειν ες Τρώων καὶ Αχαιών φύλοπε αἴνην, 

πειρῶν (, ὡς κε ΤΈρῶες ὑπερκύθαντας ᾿ Αχαιους 

ὤρζωσι πρότεροι ὑπερ ὅρχια δηλήσασθαι. 

Ὡς ἔφωτ᾽ οὐσ' ἀπίθησε πατηρ ἀνδοῶν τε θεών τε. 

αὐτίκ. Αθηναήν ἔ ἔπεα πτερόεντα προσηύθα᾿ 

Ανα μάλ ἐς στρατον ἐλθε μετα Τρώας καὶ ᾽Αχαιοὺς, 7ο 

πειρῶν ῥ), ὧς κε Τρώες ὑπερκύδαντας ᾽Αχαιοὺς 

55 

όο 

6ς 

61. ἀθανάτοισι Γανάσσεις. 6ο. Εέπεα. 

ἰπη] τποίο.-----δ. Ρυωφεηίία φαπέ Ῥγο ΡαέΓ5. φλονέω εχρ]σαίατ Ῥετ οὐκ ἐῶ. ν. ραπ]]ο 
απίο α ν. 54-57. ἐμὸν πόνον δοῖ]. ν. 26. ἀλλὰ χρὴ, |α8 οἱ Φηιιυπι ελέ.---50. καί µε 
πρεσβυτώτην τέκεπο. Ρ1Ο καὶ πρεσβυτάτη εἰμί. έαπα 6επετε ἔππι Ἰουυ ργωδίσηςς πα 80- 
ΟΥ 6ἱ εοπ]ια: 6ο. 61.---θι. σὺ δὲ πᾶσι μεπ᾽ ἀθανώποισιν ἀνάσσεις ἀΘΟΥΙΠΙ Τοκ: νΕΓΙΠΙ 
90 πιοᾷο, απο Αβαπιοπηπο 1οχ Αοπίνογιπας Ἡ. 6. Ππίον Ῥ]ητος τοσθς ΔΙΠΙΠΙΟ Ίοσο, οί 
Ππρετίηπη ΒΗΤΗΠΙΊΠΙ Ἠαβθης.  Ψ1άος ΟΙγπιρυπα αἀιπιρταίατα οκ Αοπίνοπυπα ν]ία.---65. 
εἰς φύλοπιν, πΙΠΟ ΡΤο αοῑε αἆ ραβηαπι αθοϊηοία, ---θθ. πειρῶν θ) ὡς. τί ε[βοῖαί, τιὲ νἰο]αίο 
{αάθτε Ττο]απί Αολίνος Ἰαορςδαπῦ. ὑπερκύδανσας αἀ]εοίῖνα ἔοτπια ἱηδομία. ἸΝοῖιις ο5ε 
ὑπερκυδαίνω. γαυριάω. 

67. ὑπὲρ ὅρκια δηλήσασθαι. ]ηπι γ]άπηας Τ. 200. 

Οὐδὲ φθονῶ, οὐδὲ ἄντιπράττω. ο5. Οὐκ τή. 6ι. Κέκλημαι. Ἴ Βὶμὶ, ὑπάρχω. 
εἰῶ.] Οὐκ ἐῶ, οὐ συγχωρῶ. 56. Οὐκ 62. ᾽Αλλ' ἠ τοι] ᾽Αλλὰ γάρ. Ὑποεί- 
ἀνύω.] Οὐδὲν ὠφελῶ, οὐδέν σοι πράσσω. 
Ἐπειή.] Ἐπειδή. ς7. ρή.] Προσῆκόν 

Θέμεναι.] Θεῖναι, ποῆσαι. Οὐκ 

ἀτέλεστον.] Οὐκ ἁπλήρωτο. 58. Ἔν- 

θεν.] ᾿Εντεῦθεν. "ὍὋθεν σοί.] Τῶν αὐτῶν 
Ὑωνέων. 50. Πρεσβυτάτην.] ᾿Εντιμω- 
τάτην. Τέκετο.] γέννησε. ᾿Αγκυλο- 
µήτης.] ᾽Αγκύλα καὶ σκολιὰ βουλευό- 

η 
εστι. 

µενος. ἢ ὁ περὶ τῶν δυσευρέτων Καὶ σΚο- 
λιῶν εὐχερῶς δυνάµενος βουλεύσασθαι. 

6ο. ᾽Αμϕοτέρων.] Κατὰ ἀμ- 
/ µ Δ ανα » Ν 5 / 

φότερα, διὰ τὸ καὶ ἀδελφὴν εἶναί σου, 

Γενεῃ.] ΤΠ γενεᾷ. Καὶ 
οὕγεκα.] Καὶ ὅτι. Παράκοιτις.] Γαμε- 

/ 
συνετος. 

καὶ γυναῖκα. 

ξομεν.] Ἐϊξομε», συγχωρήσοµεν. 63. 
Ἐπὶ δ' ἕψονται θεοὶ ἄλλοι.] Ἔπακολου- 

θήσουσι δὲ τῇ ἡμῶν φνώµῃ καὶ οἱ λοιποὶ 

θε. 61. Θᾶσσω.] Τάχιο. Ἐπιτεῖ- 
λαι.] ᾿Αντὶ τοῦ ἐπίτειλον. ὅ ἐστι, πρόσ-- 

Ν - 
ταξο. Διὸ περσπωµένως δεῖ ἄναγι- 

”/. 

γώσκει. ἐστι γὰρ ἀπαρέμφατον ἀντὶ 
προστακτικοῦ, ἐπίτειλον, καὶ πρόσταξον. 
Πὸ δὲ ξ / 3 .ν. 3 / ὁ δε παροξυνόµενον ἐπιτεῖλαι, εὐκτικόν 

ἐστι, προσώπου τρίτου. 66. Πειρᾷν.] 

᾽Απόπειραν λαβεῖν.. Ὡς κεν.] Ὅπως ἄν. 
. .ς 
Ὑπερκύδαντας.] Ὑπεράραντας τῇ δό. πιρκέλαντας} "Ὑπεράραντας τῇ θόε, 
διὰ τὴν Μενελάου νίκη». 67. ᾿Αρξω- 

” - 

σῳ.] ᾿Αρξωσι, προλάβωσι. Δηλήσα- 
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ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὄρχια δηλήσασθαι- 

Ὡς εἰπῶν, ὤτρυνε, πάρος μεμαυίαν, ᾿Αθηήνην. 

βη δὲ κατ Οὐλύμποιο καρήνων ἀϊζασα. 

οἷον δ) ὥστερ᾽ έηκε Κρόνου ποῖς ἀγκυλομητεω, 76 

/ ναύτησι τέρας, ηε στρατῷ εὐρεῖ λαῶν, 

λαμπρον, τοῦ δὲ τε πολλοὶ ὠπὸ σπῳθηρες ἵ εεγται 

τῷ εἰκυι "ηϊξε ε επ] χβόνα Πολλος Ἀθήνη, 

κα δ᾽ ἔθορ ες μέσσον. θάμβος δ᾽ ἔχεν εἰσορέωντας 

Τρῶώς θ᾽ ἱπποδάμους, καὶ ἐυκνήμιδας ᾿ Αχαιούς. 8ο 

ὧδε δε. τι εὔπεσκεν ἰδων ἐ ες πλησίον ὤλλον" 

Ἡ ῥ᾽ αὖτις πόλεμος τε κακὸς καὶ φύλοπις οἰνὴ 

ἔσσεται, ἤ φιλότητα μετ ̓ ἀμϕοτέροισι τίθησι 

Ζευς, ὅστ' ἀνθρώπων ταµίης πολέμοιο τετυκται. 

Ὡς ὥρα τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιών τε Τρώων τε. ὃς 

ἡ ὠνθρὶ ἐκέλη Τρώων κατεδύσεθ᾽ όμιλο, 

Λαοδόκῳ Αντηνορίδην κρατερῷ αἰχμητῇ, 

Πάώνδαρον ἀντίθεον διζημέν, εἰ που εφεύροι. 

73. Εειπών. 
81. Γείπεσκε Ειδών. 

78. τῷ Εεικυῖ’. 

86. ἀνδρὶ Εικέλη. νι]. κατεδύσαθ’. 
Τ5. νυ]ς. ἀστέρα ἦκε. 

ὃς. τις Γείπεσκε. 

74---δ5. Ἀπθινα οἶατα Ίου Ἱπάπία ἆθ ορ]ο ἀρεορπάτέ, πιθίεοτί ρεοῖεπι Ῥγβεης, 
πάθους ρτοάῖρ ποβοπεπα ππονος 1π πίαφθ ασθ, 46 ο]ας Ἰπίθρτείαοπο απαΏὶ- 
Ρυπε. 

5. οἷον δ' ἀστέρ "πε, ἆς πθίθοτο Ἰᾳπῖς οπζιιοῖ, ἀθοϊάιϊ, ἀποῤῥοίας, ασὶ, πα βεδέη 
θδὲ: οα]ὴς δρεοῖεπι θα οὐ]Ιοῖς «ροσιαπᾶθας, Εα]σίάα παθα Ἱπάπία. Βἱο Ἱγάϊς φΡοοῖο Ρ. 
547-551. Οοσαστίς Ἠ]ιιά ος ἵπ πηασὶ οἱ Ἰπ οοπΏπδη(].---δ2. ααέ ἀαὐίίαπε ἀς ρτοᾶΙσΙϊ 
πτετρτοίαΏοπο, απίξ φαδ]η(θ]]. μάλλον ἤ, Ῥτολαπη Ῥοῦας τοὐπίερταπάτα Ῥογίεπάϊ 
ορἰπαπίας, ΎπαπΙ Ῥασσπα οοπαροπθπάσπη.---5. ὡς ἄρα πις εἴπεσκε, θΧ ΠΙΟΓΕ, ΡΙΟ ΠΟΠ- 
πα], οοπωρ]άγες. 

Εό---1ο4. Ἀροσϊα ]αοδος αἀάδαπηία Ῥαπάατο Ῥονκιιαάσε, πό φαρισίαπα ἵπ Μοποίαπι 
επαίαῦ. 

σθαι.] Ἑλάψαι. 73. Πάρος µεμαιῖ- 

αν.] Καὶ πρότερον προθυµουµένην. ἸΤ4. 
Τέθησι.] Ποιε. 84. Ταμίης.] Ταμίας, 

διατάκτωρ. ὅ ἐστι δεσπότης. Τέτυκται.] 
᾿Αΐξασα.] Ὀρμήσασα. ᾖΤ5. Οἷον δ' ᾱ- Κατεσκεύασται, ὑπάρχε. 86. Κατε- 
στέρα ἥκε.] Τὸν λεγόμενων κοµήτην. ᾿Α- δύσατο.] Κατῆλθε. 87. ᾽Αντηνορίδη.] 
στὴρ δὲ ἄστρου διαφέρει. ὅτι ὁ μὲν ᾿Αντήνορς παιδὶ ασδῤώμι Αἰχμητῇ.] 
ἀστὴρ ἕν τι ἐστί. τὸ δὲ ἄστρω ἐκ πολ- Πολεμιστῃ. 88. Διζημόνη.] 7ητοῖσα. 
λῶν συνέστηκεν ἀστέρων, ζώδιον ὄν. Ὁ 

καὶ ἀστροθέτημα καλεῖται. Ἠκεν.] Ἔ- 

πεµψε. 76. Τέρας.] Σημεῖο. 77. Τοῦ- 
δέ τε.] Τούτου δὲ τοῦ ἀστέρος. “Ίενται.] 
᾽Αφίενται, ἀποπηδῶσι». 78. Εἰκυῖ.] Ὁ - 
µοία. "Άλλοι, ἱκέλη. ᾿"Ηῖξεν.] Ὥρμησε». 
79. Κὰδ' δ' ἔθορε.] Κατεπήδησε. Θάμ- 
βος.] Ἔκπληξις, φόβος. δ1. Εἴπεσκεν.] 

Εἶπεν. 82. Ἠ ῥ' αἶτις.] Ἡ πάλιν. 83. 
νο. 1. 

Ζητεῖν δὲ προσπειεῖται ἦ θεὺς τὸν Πάν- 

δαρον, ἐπειδὴ µορφήν τε καὶ εἶδος ἂν- 
θρώπου προσείληφεν. ΕἘά που ἐφεύροι.] 
Ἐϊπου εὗρι. Οὐκ ἀσέβει φησιν Πάνδα- 
ῥος, εἰ ἡ ̓ Αθηνᾶ συνεβούλευσε, καὶ 7εὺς 
” ῥ ε / στ “ ε Ν Ν 
ἀπέσταλκε; "Ῥητεον οὖν, ὃτι ὁ μεν Ζεὺς, 

εἰδῶς, οὐ καλῶς τοὺς ὅρκους γεγενημέ- 
σνι ν. σ κα ο δι με ο 

νους, (οὐδὲ γὰρ ἕτερο Ἔρῶες ἢ ἐπὶ τοῖς 

ἀλλοτρίοις ὥμοσαν,) διατοῦτο ἐσπούδασε 

σα 
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εὗρε Λυκάονος υἱὸν ὠμύμονά τε, κρατερόν τε, 

ἑσταότ' ἀμφὶ δέ µιν κρατεραὶ στίχες ἀσπιστώων 0ο 
λαών, οἳ οἱ έποντο ἀπ' Αἰσήποιο ῥοόων. 

ἀγχου 9 ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾿ 

Ἡ ῥώ νύ µόί τι πίθοιο, Λυκάονος υε δαΐφρο - 
τλαίης κεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχυν ιόν: 

πᾶσι δέ κε Τρώεσσι χάριν καὶ κὺδος ἄροιο, ος 
ἐκ πάντων δὲ μάλιστα ᾿Αλεξόνδεῳ (ασιλή!" 

τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα παρ ἀγλαα θώρα φέροιο, 
οὐ κεν ἴδη Μεγέλαον Αρήϊο, ᾿Ατρέος υἱον. 

σῷ θέλεῖ δµηθέντα, πυρής ἐπιβώντ ἀλεγειης. 

οἱ. ο Εοι Ῥτο νΙΕΙΟΦΟ ἔποντο ἀπ᾿ Ιοραιιά τπτ παρ 5 

96. Τμερ. µάλιστά γ ᾿Αλεξάνδρῳ. 
02. Εέπεα. 

98. εἴ κε Είδῃ. 

91. Ραπάαγις εκ 11Ρ6 Ζε]εα, 5αῦ Τάα αἲ δοριπι Β. δἶία, οορῖα5 αἀάπκεταί. ν. 
ερ. Β. 824. 8ᾳ.---03. ΟΨκεαετο πμ] εί Ῥείο {ε]ο Μεπε]αιπῃ. Ῥτο 1ο ἀῑσίαπα: «η 
ομδθφπατὶς 2 (ᾳαοά. κἱ οὐκεφιῖ νο]ο».) απ αάθας (. ααᾶερῖς) ἵπ ἈΠεπε]αιπη {θ]απα 
επι ἑ{ογο 2---05. πᾶσι Τρώεσσι το παρὰ Τρώων 6ἰ παρ ᾿Αλεξώνδρου.---00. ἐπιβώντα πυρῆς, 

λυθηναι τὰς ἀδίκους συγθήκας. ᾿Αθηνᾶν 
δὲ νῦν ὑποληπτέο τὸν λογισμὸν αὐτοῦ 

- ., ος Μας τοῦ Πανδάρο. Καὶ αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν 
ταῦτα διελογίζετο. ἄπιστοι γὰρ Λυκάο- 

. "κ. 

νες, καὶ Αριστοτέλης µαρτυρεῖ. Άλλοι 
νο μαςν , ς 

δε, καὶ τοῖς Ομήρου Ἀύοντες, φασ!, προ- 
ε ἴ 

ειρηκέναι τὸν Ποιητὴν, πειρᾷν, αἴκε θέ- 
/ / 

λῃσιν οὐχὶ πείθεω. 89. Εὗρε.] Κατέ- 
λαβε. Λυκάονος υἱόν.] Τὸν Πάνδαρον. 
᾽Αμύμονα.] ᾿Αγαθὺν καὶ ἄψογον τῇ τοξι- 
κῃ. 0Ο. Ἑσταότα.] Ἑστηκότα. Έμα- 
τεραί.] Ἰσχυραὶ, γενναῖαι. ᾿Ασπιστά- 
ων.] Πεζῶν, ὁπλιτῶν. ΟΙ. Ἔποντο.] 
᾿Ἠκολούθουν. ᾿Απ' Αἰσήποιο ῥοάων.] ᾿Α- 

πὸ τῶν τοῦ Λἰσήπου ῥευμάτων καὶ ῥεί- 

θρων. “Ὁ δὲ Αἴσηπος, ποταμὸς τῆς ὑπὸ 

Ἴδην Λυκίας. 93. Η ῥα νύ µοι.] Δρα 
3 ” Ἀφη]αἱ / ἄν µοι. στι δὲ ἐπίῤῥημα διαπορητικόν. 
Πίθοιο.] Πεισθείης Διατί δὲ ἡ ᾿Αθη- 

ο πω. μ κ. 

νᾶ, εἲς σύγχνσιν τῶν ὅρκων, οὐ τῶν Τρώ- 

ων τυὰ, ἀλλὰ τῶν ἐπικούρων, καί τοι 
/ ”/ φ νρ . / 

κεχαρισµένος ἄν τις ἐγένετο Αλεξάνδρῳ 

μᾶλλον, εἰ τῶν οἰκείων ᾖ, καὶ διατί τῶν 

ἐπικούρων τὸν Πάνδαρον, ἐπελέξατο ; Καΐ 

φησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης, ὅτι τῶν μὲν Τρώ- 
σι / / 3 ορ ὧν οὐδένα, διότι πάντες αὐτὸν ἐμίσουν, 

ὡς ὁ Πομητής φησι" σον γάρ σφιν 
πο δν Ν / ας 

πᾶσι ἀπήχθετο κηρὶ µελαίῃ. Τῶν δὲ 
ον περ Β ν ασ ς 
ἐπικούρων τὸν Πάνδαρον ἐπελέξατο, ὡς 

, Ὃ ο 
φιλοχρήματον. Σημεῖον δὲ, η τῶν ἵππων 

ε] λα] ” ὶ κ ΔΝ αὐτοῦ ἐπ᾽ οἴκου κατάλειψις, ἵνα μὴ δα- 
.ω Νο /. αρ πανᾷ, καὶ ὅτι φύσει ἐπίορκος. Τὸ γοῦν 

ἔθνος ἔτι καὶ νῦν δοκεῖ εἶναι, ὅθεν ἦν, 

ἐπίορκον. Οἱ δέ τινες οὕτως λύουσι», ὅτι 
ἀρίστου ἦν Χρεία, τοῦ δυναµένου τρῶσαι 

καὶ καταστυχάσασθαι. Οὖκ ἦν δὲ ἐν 
-ω .. ω Α 

τῷ Τρωϊκῷ μέρει τὶς, ἢ Αλέξανδρος καὶ 

Πάνδαρος, εὐφυεῖς οὕτως, ὡς καὶ ἐπιφω- 
.ν Ν ας / ει λ 
νησαι τὸν Ποιητήν' Ἠάνδαρο, ᾧ καὶ 

ον ὀ 
τόξον ᾿Απόλλων αὐτὸς ἔδωκε.. Ὁ ση- 

/ ΔΝ /. ο Ω ”/ . µαίνει τὴν τοξικήν. Ἰαὶ ὡς ἄριστον αὐ- 

τὸν ἐπελέξατο τοξότην. Δαίΐφρον.] Πο- 
3/ λεμικὸν φρόνημα ἔχων. Ο4. λαίης 

΄ ”/ « ο 

κεν.] ἹΚαρτερήσειας ἄν. ὑπομείνειας. Με- 

ελάῳ ἐπιπροέμεν.] ᾿Επιπέμψαι τῷ Με- 
/ / ο 1 / 3 ΔΝ γελάῳ. ἔστι δὲ ἀπαρέμφατον ἀντὶ προσ-- 

τακτικοῦ. Ταχύν.] Τὸν ταχέως φερό- 
µενο. 05. Πᾶσι δέ κε Ἵρφεσσυ.] 
. ον ο ΔΝ / .» ΄ Αντ) τοῦ, παρὰ πάντων τῶν Τρώων. 

Κῦδος.] Δόξαν. ᾿Αροιο.] Ἰτήσοι, λά- 

βοιο. ϱ7. Τοῦ κεν δὴ πάµπρωτα.] Πα- 
ρω / 

ρὰ τούτου δὴ πάντων πρῶτον. Ἡρέσκαι-- 
ν /͵ 

ϱον δὲ ἡ ᾿Αθηνᾶ βασιλέα Κέκληκε τὸν 
αμ. ἃ 

᾿Αλέξανδρον, ἕνεκα τοῦ πεῖσαι αὐτὸν τὸν 
-- / 

Πάνδαρον ἐλπίδι µείζονας δωρεᾶς. «Φέ- 
”/ ροιο.] ᾿Απενέγκοιο, λάβοι. 958. Αἴ κεν 

ν/ /. ἴδη.] Εάν θεάσηται. 990. Δμηθέντα.] 
᾿Αναιρεθέντα, δαµασθέντα. Πνυρῆς ἐπι-- 



ο 
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ἀλλ) ἄγ᾽ ὀΐστευσον Μενελόου κυδαλίμοιο" 19ο 
εὖχεο δ Απόλλων Λυκηγενεῖ κλυτοτόζω, 

ἀρνῶν πρωτογόνων ῥεζεων κλειτην ἑκωτομβην, 

οἴκαδε οστήσας ἱερής εἰς ἄστυ Ζελείης. 

ὋὪς φατ᾽ ̓ Αθηναίη: τῶ δε φρένα» ὄφρονι πεῖθεν. 

αὐτίκ' ἐσύλα τόξον ἐύξοον, 1ξάλου αὖγος τος 

ἀγρίου, ὃν ῥώ ποτ αὐτὸς, ὑπὸ στέρνοιο τυχησας, 

πέτρης ἐκβαίνοτα δεδεγµενος ε εν προδοκήσι, 

βεβλήκει προς στήθος, ὁ ὁ δ) ὕπτιος ἔμπεσε πετρη. 

του κέρα εκ, κεφαλής ἐκκαιδεκάδωρα πεφύκει, 

1093. Γοίκαδε----ἐς ξάστυ. 
ΟΠ θδὲ σοηδοσπάµ{ΕΠΗ, νοὰ ἱπεροδίίιωπ γοβος Ἱῦ ονὺ Π. 1. 542. πολλοὺς δὲ πυρῃς ἐπίβησ᾽ 
ἀλεγεινῆεν εοὺί τέ ἱπιροπεγεπέιγ γ0ϱο. 

100. ἐίστευσον (κατὰ) Μενελάου.---191. πίτα νἰάθτί Ροΐθ»έ, φιισᾷ ἄθα Ἴρρα νοία {8- 
ο6γς Ιαῦεί αἲΠ ἀθος 5θά ἠαροῦ Άου ποἩ εκ 5αα Ῥείδοπα, 5εά ος 1,αοᾶσοί Ῥειδοπα, απ απα 
κακζποί.---ΑΡο]]ο Λυκηγενὴς, οσα. ἀῑθῖ παίς 56ὰ. οσα». να]σο ἵπ. Ἰωγοῖα παίατη ΙΠίθτ- 
ργείαηίας. Αἲ Λυκίη ποη. Ραοξ λυκηγενής.-- 103. ἑκατόμβην δἹπαρ]. ΡΥΟ 8α0ΓΟ, πρωπο- 
γόνων ἀθνῶν κἰτηρ]. 4 ααπὶς (οπονῖς αοορίοπά πι, αέ 1ΠΓ, Ψ. 963. 864. Ῥτορτίε ἡ πρω- 
πογόνος, ΡΕΙΠΙΤΗ θηίχα. 

Τοί--- 147. Ῥαπάαγιας φο]ϊᾷο οὐδεφαπέας Μίπειν πποπῖας ἈΠοπεαιιπι φασίίία νι]- 
πθγαξ,. ΟΠ αμίεπα 4 Γασίο πιοπιογαΡΙΙ παττατο Ἱποῖρίαί, απᾶς οπιπήδ (10 κοηιήίαγ, 
αείῖο ορίσα Ῥτουθα1έ, επι ᾖιάϊσίο νἱάθίιγ Ῥοεία εἱπριι]α αοοιγαίε εχροπογο απ αά ιά 
Μρεοίαπε. 

105. ἐσύλα τόξον. ἐγύμνου, πέ Βομ. Ὀν. οἳ ἨεκγοἩ. Ατοις οπῖπι αἀνοιιις ἀθγ]5 ααδ- 
ας Ἰη]ατίας η. Όλθοι 5θὐγ. ναί. οἳ, 0. ὢ. 53. 64. Μος 116. εί συλῶν πῶμα φαρέ- 
πρης, Ρ9Ο ἀφελίσθαι.---ἴἔαλος αἲξ ἄγριος, ΆἩ ΟΕΓΏΙΤΑ επρταγπα φ]νεςίγίατη ᾳθπιι5 ἀεο]ᾶ- 
τοίας, ἀπ)Ιτος Ροίοσς 7ξαλος ἨΟΙΗΕΠ ΟΝΡΓΑΓΙΙΤΗ »Πν εκει να]σατθ 6556, Γαοέατη Εοτίθ 
εκ αἲξ ει ἄλλεσθας απος. ἀεο]αταίας Ῥετ αρροδίζιτη αἲξ ἄγριος, Ροϊθδύ «ποηε Ἰξαλος 
ορίελοίοα τοῦ αἲξ ὤγριος 8956, οποά παίατατα στα. πηδητικής ἀθε]αταί, ἀποίιπι ὧπὸ τοῦ 
ἄλλεσθαι,---ιοῦ. ὃν ῥά βεβλήκει---τυχήσας (αὐτοῦ) ὁ ὑπὸ στέρνου. ιο Φαπρεπᾶα πας απ, 

ο. απο(ιθ Μ. 150. Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ, κατὰ ζωστῆρα τυχήσας.---100. κέρα ἐκκαιδεκά- 

βάντ᾽ ἀλεγενῆς.] ᾽Αλεγερῆς, χαλεπῆς. Ἰέλειαν. Ἡ γὰρ ὑπὸ τῇ Ἴδῃ Λυκία, 

Οἱ γὰρ ἀρχαῖοι τὰ σώματα οὐκ ἔθαπτον Ἰέλεια ἐκαλεῖτο, διὰ τὸ τὸν ᾿Απόλλωνα 
αλ τραὶ ” Ν / ” ον Β μα ο) ο . ” { 
ἐπὶ γῆν, εἰ μὴ πρότερο ἔκαυσαν. Είθ ἐν αὐτῃῇ λίαν εὐσεβεῖσθαι. Ἀστυ.] Πό- 

οὕτως τὴν τέφραν σὺν τοῖς ὀστέοις ἐχών- ἈἊι. Ἓνθα καὶ τὸν πολιτικὸν ἐφέστιον 

»νον, ἐν ἀγγείω τιὶ ἀποθέμενοι. ᾿Ἐπιβάν- φαµέ. ιού. Άφρονι.] ᾿Ανοήτῳ, ἄσυ- 
τα.] Ἐπιβιβασθέντα. ἐπιτεθέντα. 1909. νέτῳ. 105. Ἐσύλα.] Ἐγύμνου, ἐξέ- 
᾿Οἴστευσον.] Τόξευσον. Μενελάου.] Αντὶ λαβε τῆς θήκης. ἘΕνξων.] Καλῶς ἐξε- 
τοῦ, κατὰ τοῦ Μενελάου. Κυδαλίμοι.] σµένον, ὅ ἐστι κατεσκευασµένο. Ἰξά- 
Ἐνδόξου. 191. Ἐὔχεο.] Ἐὔχου. Λυκηγε- Ἀλου.] Ἠται τελείου, Ἡ πηδητικοῦ καὶ ὁρ- 
νεῖ.] Τῷ ἐν Λυκίᾳ τιµωµένῳ, γεγενηµένῳ. µμητικοῦ. Παρὰ τὸ ἱκνεῖσθαι. Η, ὡς ὁ 

ν ον Φασὶ γὰρ, ὅτι λαθεῖν σπουδάζουσα ἡ Πορφύριος λέγει, τὸν τοµίαν. Συμβαίνει 
Ν Ν σι .ν . ”. -ν 

Λητὼ τὴν ρας ζηλοτυπία», εἰς Λυκίαν γὰρ πολλάκις, τῶν ἀγρίων αἰγῶν τοὺς 

ἀπιοῦσα, ἐγέννησεν ἐκεῖ τὸν ᾿Απόλλωνα. µτελείους, διωκοµένους ἐν ταῖς θήραις, κα- 
. / 

Κλυτοτόξφ.] ᾿Ενδόξῳ περὶ τὴν τοξιὴν τὰ παράτριψιν ἀποβάλλειν τὰ γεννητικὰ 
μ Β ; : τέχνην. Τεσσάρων γὰρ τεχνῶν ἔφορος ὁ ὃ ᾖµόρα. 196. Ὑπὸ στέροι.] “Ὑπὸ τὸ 

θεός" τοξικῆς, ἰατρικῆς, µουσικῆς, καὶ στῆθο. ἘΕπιτυχὼν δὲ ἐἔβαλε 1907. 
μαντικής. 192. Πρωτογόνων.] ἩΠρωτο- Δεδεγμένος.] ᾿Ἐπιτηρήσας. ἐκδεχόμενος. 

͵ μ , ὃς ' . , Ξ γεννήτων, πρωΐµων. “Ῥέξειν.] Ἱερουργή- ν προδοκῇσι.] Τόποις πρὸς ἐνέδραν ἐπι- 
4. ΄ - . ο. . σειν, θύσει. 103. Νοστήσας.] Ὕπο- τηδείοις προσκοπεῖσαι. ᾿Απὸ τοῦ δοκεῖν. 

΄ ευ / ΄ Ν στρέψας, ἐπανελθὼν εἰς τὴν θαυµαστὴν 1990. Ἱκέρα.] Κέρατα. ᾿Αποκοπὴ τὸ πά- 
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καὶ τὼ μεν ἀσκήσας κερροζόος Ί] Ίραρε τέκτων, 11ο 

παν 9) ευ λεύνας, χρυσεην έπέθηκε κορώνην. 

καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τονυσσάµενος, προτὶ γα 

ἀγκλύας" πρόσθεν δε σώκεὼ σχέθον εσθλοὶ ἐ εταροι, 
Ν 

μη πρὶν ὠναίζειαν ᾿ Αρηϊοι υτες Αχαιών, 

πρυ (Άλησθαι Μενέλαο Αρηϊον, ἂρχον Ἀχοιων. 115 

αὐταρ ὁ σύλα πώμα φαρέτρης,, εκ ὃ έλετ ἰον 

ἄβλητα, πτερόεντα, μελαμῶν ἔρμ᾿ ὀδυνάων' 

ανα ὃ επὶ νευρῃ κωτεκόσµει, πικρον ὀΐστον, 

εὔχετο ὃ ᾽Απόλλωνι Λυκηγενεῖ κλυτοτόζω, 

ὠρνὼν πρωτογόνων ῥέζειν κλειην ἑκατόμβην, . 129 

οἴκαδε νοστήσας ἱερής εἰς ἄστυ Ζελεμμ. 

ἔλκε ὃ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαβὼν καὶ νευρα βόεια 
121. [οίκαδε----ἐς Γάστυ. 

δωρα, βοἀθοῖπι Ρα]πιογατΏ, ἀπογπα. ῬθάιίΠ οπα Φπ]αἶο.---11Ο. ἀσκήσας Ίραρε, Ί{α εἶα- 
Ῥοτανεταί, αὲ Πππρογεί πίταπηφθς οονηα αὐ Ἰηβοτίογε καὶ ραγίο, 155 παθο (απ αγοις 
οοηδ(ποτομζ. Τία νογνο ο μΙΠῖ5 οογηῖθιις τηῖν απαρηΠαιάἰπ]5 ατοιις Πονὶ ἀθθιμή, οἱ, τας 
Π{ΘΙΙΙ1 Ρονεεῖ, Ἠαιιά εχίριιας νΙΤΟς πθρμήσους. πα. κορώνην Ἠεπο ἀεο]αταπί Βομ. Ὦσ. σὸ 
ἐπικαμπὲς ὤκρον ποῦ τόξου» ὅθεν ὠπήρτηται ι νευρά. 

112. καὶ τὸ μὲν πανυσσάµενος» εὖ χατέβηκεν ἀνακλίνας πρὸς σῃ γαίη, Ῥοδίφπαπα ατοπα 

πίοπάθταῦ, τοε]παίαπα ΘΗπα Ίη ἴθγγα ροδιήές πα ο ρατοίγα εαρτίίατα Ῥτοπιθγθ νι]. 
---Ἱ14. μὴ πρὶν ἀναϊξειαν, η8Πα οοηδεἠεταηί Ἠιπῖ Αολνί, δ1ρ. Ὁ. 326. 1θ, το αΠΙπια(- 
νουρα, οοηδιγρογεπί αἆ οοργορπά ατα ἸοπΙΠθΙΠ, Ἡθ επι θέθγεί αρ](ίαπῃ. 

1160. ὁ σύλα πῶμα, ΣΠηΡΙ. ορογοι]απα Ῥ]ατοίγα κακίας, τοπιονῖο: ο Ρλατοδίτα ἆ6- 
Ῥτοπηνίέ καρ](ίαπα ἆβλητα, τθοθηίθπη, ΠΟΠΟΙΠΙ θπλΐδδατη, Ἠοναπη, Ἱπίθρτα οπδρ]άο Πθο 
ἀ πα οὐί]δΗ. μελαινῶν ἔρμ ὀδυνάων, αιέ ΒΙπάΝ, οΏλ19δᾶ, ἀοἱονῖς, αιί οἱ θ5ύ το ἔρεισμα, 
πὸ ἐρεῖδον, πάγρθη5, Ππίγιάθης ἀο]οτοπα, τα Ῥοπείγεῦ. αίγο ἄοογεν ἀῑκῖί, αἱ οπιπ]α, 
ἐτῖδμα οὐ ανογκαμζα. 

122---6. ϱταρ]ῖοε οοιηπηθιποναί καρλίαπη οπηῖδκαπα.  Ἐθγγαπη δαρ](ζς αἀπιονθί αγοιιῖ 
οἱ αἰίοταπι ραγίοτα οκίτοπιατα καρτ», ἵπ θα ΙΠποίδιγα θδί, 6ΓοΠΗ, γλυφὶς, αρρησας 
πθτνο, Ἠάποηιθ (επάΙέ.  Ἱηρτϊπϊς 125. εἰ 126. Ῥτοβαπαϊς ἀθεογ] μις Ἱπαρείιις αριτρ 
οπαίκδ, (γαπδ[ογεπάο ἵπ οαπα Ποπηα]ς οπρίάαίεπα, δειναία Γουππι]α εκ απο 56Γ- 
ΙΠΟΠΘ: ἐπιπτέσβαι µενεαίνων., 

θες. Ἑκκαιδεκάδωρα.] Ἑκκαίδεκα πα- Ἠτόν. δηλαδὴ ὥστε μὴ ὁρᾶσθαι ὑπὸ τῶν 
λαιστῶν. Δῶρον γὰρ καλεῖται ἡ πα- Ἑλλήνων. Ι13. Πρόσθεν.] Ἔμπροσθεν 
λαιστή. ἤ ἐστιν ἔκτασις τῆς χειρὸς τῶν αὐτοῦ. 3ὙΣάκεα.] Τὰς ἀσπίδας. Σχέ- 
τεσσάρων δακτύλων. Οἱ δὲ, ἐκκαίδεκα Ἅ-θον.] Ἔσχο. 114. Μὴ πρί.] Μὴ 

ἐνιαυτῶν. ὥρος γὰρ, ὁ ἐνιαυτός. Ὅπερ πρότερον. ᾿Αναΐξειαν.] ᾿Ανορμήσεια». 

ἄτοπον. Πεφύκει.] Εβεβλαστήκει. 11Ο. 115. Ῥλῆσθαι.] Βληθῆηναι. 116. ἛἜ- 

᾿Ασκήσας.] Κεσµήσας. ἐργασάμιενος. Ἱκε- σύλα πῶμα.] ᾿Αφῄρει τῆς βελοθήκης τὸ 
ραοξόος.] Κερατουργὸς, κερατογλύφος. Ἠ- µπῶμα. Ἔλετο.] Εἴλετο, ἔλαβεν. 1 17. 

ῥαρε.] Ἡροσήρμοσε. ἽΤέκτων.] Ὁ κα- ᾿Αβλῆτα.] Μή πω ἐπιβεβλημένο. και- 
λούμενος τοξοποιός. Ἠ κοινῶς, πᾶς τε- κνὀν. Πτερόεντα.] ᾿Επτερωμένον, ἢ τα- 

χνίτης τέκτων λέγεται. ᾿Απὸ τοῦ τεύ- Ἁχέως φερόµενον. Μελαμάων.] Ἑὶς βάθος 

χει, ὅ ἐστι, κατασκευάζει τί. ΤΙ. ῥδμηκευσῶν, δειῶν. "Έρμ ἐδυνάων.] ἛἜ- 
Λειήνας.] Ξέσας, λεῖα, ποήσας. Ἱκορώ- µρεισµα ἐνερεῖδον τὰς ὀδύνας. 118. Κα- 

γην.] Νῦν τὸ ἐπικαμπὲς͵ ἄκρον τοῦ τόξου τεκόσµει.] Ἱκατετίθει, κατέταττε, ἥρ- 

λέγει, ὅθεν ἀπήρτηται Ἡ νευρά. 112. µοζε τῇνευρῷᾷ. Πικρόν.] ᾿Οδυνηρὸν, χα- 

ανυσσάμενος.] ᾿Ἐκτείνας. Ποτὶ γαΐῃ Λλεπό. 122. Γλυφίδας.] Ἑὰς παρὰ τοῖς 
β ἀγκλύας.] Πρὸς τῇ γῇ ἐπήρεισεν ἔαυ- πτερο ἐντομὰς τοῦ βέλους. τὴν χηλὴν, 
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νευρῆν μεν µαζω πέλασε, τόξῳ δὲ σίδηρο. 

αὐταρ ἐπειδὴ κυκλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινε, 

λίγξε (ιὸς, νευρὴ δὲ μεγ᾽ {αχεν, ἆλτο ὃ ὀϊστὸς 126 

ὀξυβελῆς, καθ όμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων. 

Οὐδε σέθεν, Μενέλαε, θεοὶ μόκαρες λελάθοντο 

ἀθάνατοι, πρώτη. δὲ Διὸς θυγάτηρ Ἄγελεη, 

ἤ τοι πρέσθε στασα, βέλος ε ἐχεπευκες ὤμυνε». 

Ἰ δὲ τόσον μεν ἔεργεν ἀπὸ χροὺς, ὡς ὅτε µήτηρ 139 

παιδες ἐ ἔεργει µυίαν, ο ἠδεί λεζεται ὕ υπνω. 

αὐτὴ ὃ) αὖτ ἴθυνεν, ὅθι ζωστῆρος ὀχῃες 

125. μέγα Είαχ ἆλτο. 120. νι]σ. πρὀσθεν στᾶσα. 
Γ39. ἔξεργε εἰ 131. ἐξέργει. 131. Ώευιί 5οπρίἁπα 6556 ὁ Γηδέῖ. (ὁ ἠδέι 

Ῥτο ὃς) νη]δ. λέξατο. 

τ7. Ὑἱπι Ἠαμδέ οἱ απίππαπι ππονοί Ίο αροδίτορηθ αἲ Μεποϊαπι, Ργο ἰπαρ]οῖ : 
Α: αἱ φοιναταπί επο]απ.----Τ39. Π]α καρ]ίαπι ανονί α ο0σροτε, α ραγΐρις αίτιο 
αρ 6οφ16. ΠΠ] ππρείυπι πιρηισίε, (π]) πόσον ἔεργεν ἀπὸ χροὸς, ὡς (ΡΤΟ ἐφ᾽ ὅσον 
ἐέργει μοῖαν μήτηρ) ὅτε αὐτὴν ἔέργει ἀπὸ παιδός. πποῖα Ἰεν]ίος τπαπα. Ονπανίέ Ῥοεία 14, 
αποᾷ, αἶας ἆς ἀῑν πρΠοίος Ῥτοππεία σας, ανοτίετο 605 θεία πιοῖα τπαπα. τας 118. Ε. 
8δα- 854. εἰ Ηενίο. Βο. Ἠενο. 455. 6. Ίαπι α Ἐοερρεῃ Ἰαιμδά. Οοπιραταο οδὲ ουηὰ 
πηαίγο αὐίσειτα πηδοαπα α- ριοτὶ οὀτροτθ, Ἰθνὶ ππαπΙ5 πποζα. Πα ἈΠποτνα τπᾶπαα Ἰθ- 
ν]τον" πιοία νο]απίθια «ασῖίίατη, πο οογρΙ5 Ρεποίτατοί, ανθγεῖέ, τς η. Ῥαμίοιπη Ιποῖάθ- 
τοῖ.---[31. λέξεται ΡΤΟ ργῶδοη(ί λέγεται. 

32. 3. ὅδι ζωστήρο: ὀχπες---Βαρ]ιία Ἰποῖαιξ ἵπ Μοπο]αϊ οοτρια5 θα Ρρανίο, πα τά 
οταξ πιπἰ κκ ππαπη, Ῥτίππσπη, οὐπριῖο, ααοὰ (ποτασθπα οχίθτῖις απαθΙοραί, παπα ἐᾖο- 
γασο, θε εαὐίοτ (οταςθ, ηίγα. Ἀαπϊεείο οπῖπι πῖπα φαπῖ, αι α{αΠίαιτ, ζωστὴρ 
(αἶίας ζώνη. ν. αἆ Β. 478.) θώραξ εξ νιῦ 60 µίτρα, Ἰ. ο. ζαδοῖα Ίαπεα, το τηπίία, πα 
ῑα (οσθβαῖ, πιαχίτης ν]ποτί Ἰοία οὐποχία, Ἱπρεϊηῖς οὐπα ἔλοταςκ αἆ Ἱπβπατη οΟΓρο- 
τν ρατίοπα Ἠαιά Ῥεγπρετείς Ίπποα απζεπΙ µίτρα ναί, πο αἰοτοτείισ οοτρις5 τε. 
ζαπα Ἰπβ, 187. οἳ 215. 216. ΠΟΠ θώραξ νεὰ ζαμα ππεπιοταέας.  Νεοθςςε ον Ίο ἆπιο Ἱα 
οοπ/αποία. Γῇςςθ, πῖ Ῥε6ς ΣΥΠΟΠΥΠΙΗς νους ἀεο]ατατί Ῥοξκοπί. Ῥτουαῦί]ε απίοπα Βε 
ζῶμα Τμ9δο ἴπογας καὐίοκίαπα αὖ Ἱπιοτῖοτί Ῥατίο, Πα ταὲ αἲ Ἱπ[οτίοτα ἀθεορηάθγοί, 118- 
ας αἆ σοηα. Ῥαβαίςκθ ουπα Ἠῖ5 πθοςςςο οσὲ λιτῶνα, σας οοσρι5 α πὶβ]άο 96 (1{3γ6- 
τασς Ἠϊς ἔατηθι ΠΟΠ ππεπιογαίηγς 5θᾱ τὸ ζῶμα, φααςῖ ου θἶας Ίου φακιπθτῖέ, Τη 
αἱρηῖς απ φιῖς αγπιαιῖς ευύμου]άτι αππιαάνεγεππας καὐίον Ἰλογασσπα ἀθηηΐσδαπα, αιιξ 

ὅπου ἐντίθεται Ἡ νευρά. 123. Μαζῷ.] ὦ Μενέλαε, οἱ θεοὶ, οἱ μακαρισμοῦ ἄξιοι, 
Τῷ μαστῷ. Πέλασσε.] Προσήγαγε. οὐκ ἐπελάθωτο. Καλεῖται δὲ ὁ τρόπος 
Σίδηρο.] Την ἀκμὴν τοῦ βέλους. 134. οὗτος ἀποστροφή. 128. Αγελείη.] Ἡ 
Κικλοτερές.] Ἐὔκυκλον. ᾿Επὶ τοσοῦτό, ᾿Αθηνᾶ, ἤ ἄγουσα λείαν ἀπὸ τῶν πολε- 
φησιν, ἔτεωε τὸ τόξο, ὡς κυκλοτερὲς µίων. ὅ ἐστι, λαφυραγωγός. 1209. Ἡ 
γενέσθαι. 125. Λίγξε] Ποιόν τια τοι] Ἡ τις σοι. ἨΠρόσθεν στᾶσα.] 
ἦχον ἀπετέλεσε. ιός] λΟξυτόνως, τὸ Προσταθεῖσά σοι, καὶ ὑπερασπίσασα. 

τόξον. ᾿ἴαχεν.] Ἠχρν ἀπετέλεσεν. Ἁλ- ἐξ ο, ῥυσαμένη. 139. Τόσον.] Το- 

το.] ᾿Αφήλατο. 136. ᾿Οξυβελής.] Ἠ- σοῦτω. "Ἐεργεν.] ᾿Απεῖργεν, ἐκώλυεν. 

τοι, ὃ ταχέως βάλλων. ἢ, ὁ ταχέως ᾿Απὸ χρούς.] ᾿Απὸ τοῦ χρωτὸς, ἀπὸ τοῦ 
βαλλόμενος. Καθ ὅμιλο.] Κατὰ τὸ σώματος. Ὡς ὅτε µήτηρ.] Δίκην μητρός. 
πλῆβος. ᾿Επιπτέσθαι.] Ἐπιπετασθηναι, 131. 'Ἐέργει.] ᾿Απείργει, κωλύει. 'Ότε.] 

ἐφάψασθαι. Μενεαίων.] Προθυμούμε- Ὁπότε. “Ηδέι λέξεται ὕπνῳ.] “Οπότ᾽ αν 
να. “Ὁ τρόπος μεταφορὰ, ἀπὸ ἐαψύχων τῷ ἠδυτάτῳ ὕπνῳ κρατηθὲν ἀποκοικηθῇ. 
ἐπὶ ἄψνχα. 127. Οὐδὲ σέθεν, Μενέ- 132. Αὐτὴ ὃ αὗτε.] Αὐτὴ δὲ ἡ δαίµων. 
λαε, θεοὶ µάκαρες λελάθωτο.] Σοῦ δὲ, Ίθυνεν.] ᾿Επ᾽ εὐθείας ἐνεχθῆναι ἐποίησε. 
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χρύσειοι σύνεχον, καὶ θιπλόος ντετο θώρηξ. 

εν ἔπεσε ζωστηρι ἆ ἀρηρότι πικρὸς ὀἵστός' 

δια μεν ἂρ ζωστηρος ἐλήλωτο Φαιδαλέοιο, 135 

καὶ ιο θώρηκος πολυδαιδάλου ή ἠρήρειστο, 

μίτρης ή, Ἡν ἐφόρειν ἔρμα αροὸς, ἔρκος ὀνκόντων, 
ο) 

ἤ οἱ πλέιστον ἔρυτο, διὰ πρὸ δὲ εἴσωτο καὶ τῆς" 
/ 39 δε 

ὠκρότωτον δ) ἄρ ὀΐστος ἐπέγρωνγε χρόα φωτος. 
αὐτήκα ὃ ἔρῥεεν αἴμα κελαμεφες εξ ώτειλη. 14ο 

φ ε/ 

ὥς οτε τίς τ ἐλέφαντα γυνη φοίικι μήνη 

138. ἥ Εοι. Οουπῖρ. διὰ πρὸ δ’ ἐείσατο. 

ἑαπίσαπη, Ῥγοπηπθηίθια καδίον ἔπογασθτη, Ππίργάαπη οο]]θοίαπι οἱ οοπαρ]σαίαπα, απί ἔπι- 
τίαϊαπα, ΟΙπρι]απη απιίοπη, ζωστὴρ, εχίοτῖις αἀπποίαπα οναῦ οᾳ Ῥατίθ, αια λογακ εἰ 
ζώμα οοἴθαηί. Οποά ραίε σπα οκ Ἰ. ]. παπι οο]]αίῖς αἰς ]οοῖς, Ἑ. 520. νειαίρη ὃ ἐν 
γαστρὶ διὰ ζωστήρος ἔλασσε αἲἀὰ. 1ρ]ά. 615. 616. Ρ. 519. Δ. 234. 6. Ῥοπείταί ἴαπιΕΠ κα- 
α]τία α Ῥαπάατο οπιῖσδα ρου ἐτίπα πηππϊπηεπία ἵπ οοτρις νίναπηα,  Οοίθρη (ομθι 
Ίου, αγππαπά1 56 ΠΠΟΔΗΠΗ ΠΟΠ. Ἱίηιιθ Β1956 πθο 6556 Ροίιήσδο οιπάσπας ἰάδοφις πηθο 
Ίουα αἷία αά Ἰ. . έ.δο οχ]ρεπάα. Ἀθφιθ οίαπα Ῥοεία τρίο {απι ἀῑδογίις οδὺ ἵπ ο τα, 
αέ Ἡ. 1. 1έάᾳι1ο ζώνης, ζωστρος, µίτρη: αΠΙ Ραναπα αι η Π] παπα ς, 

122---138δ. Βαρίνία ροποίναί Ῥον ζωστηρα, οἴπιφτιζιπι, ο (ιογασθπι, Ύια Ῥατίο 1ο α 
οηρι]ο αἀδίτιπρίθας, οἱ δαδίον ἔπογαςς Ῥετ παζέγαπι, 88 Γαβ0ΙάΙΙ ΠΠΟΚΟ. ππθιπογαίαπα, 
οἱ ροποίγαί 1 νίναπα οπίοπι Ἰεν]ίου (αππθή οὐ ΤΠ 5αρεγβοθ.----σύνεχιον Ἱ. συνεῖχον ἑαυποῦὺς, 
Ἱ. 6, συνίεσαν, Ἱ. συνεῖον πὸν θώρακαν 56 ης νογῖα5, ταδῖ οοἶμαῦ Βλ] πιουρα.. ΒίοΥ. 
418. ἵνα ζυνέχιουσι πένοντες ὠγκῶνος.---βώρηξ διπλόος ἤνπετο αιιί οεοινγοῦαί καρ]θέα», ομντας 

οναῖ οἱ ροπθιγαπέ, (Γογί 5ῖο ποοθρεταί Βομ. ῶτ. ὑπέκκειτο) αιιί (Ἰνονασῖς οανοναπα 41ο 
ον Παπούα οα ρατίο 5δὶ οοοαντοραπές αὲ ουνία 5ἲρῖ 6556, ὤντεσθαι, ἀῑοιπίπιγ θᾳ, αι 
πεχιι, οορα]α, νποι]ο, οο]Ιραπίησς δἷο βρα]α, Ίοτα, απο, ὀχπες: Ἰπάθ διπλοῦς θώραξ, 
να] Ῥτορίος ἀπο οανας ν6ὶ αιιοά ον οανογπα 51 οταπί Ἰπποχο, α]ίθγα 5ΗΡΟΓ α]ίθ- 
14Π1: να] ἀπρ]ος, αία ἔονας ἀπρ]οαίαις εταί οἰπρι]ο.. Ψεγίις ο.9ο Ῥαίο φαοὰ ΡνΊπιο 
Ίουο ροβη].----126. ἐρείδεται Ἰλασία αἀαοία, Ρο. φαρ]έία Ῥεπείταηδ.---ἰ 27. πανα οδί ἔρυμα 
Ἀέθοῦς, 11 Ο0ΥΡΙ18 απίαία. το έρκος ἀκόνπων, πρὸς σοὺς ἄκοντας, αἱ Ε. "316. ἔρκος βελέων 

ἐπίαππεΠ αἀνοινιις ἴθ]α.---ἵ 38. Ἡ οἱ πλεῖστον ἔρυτο 50. τὸν λρόα Β, πρώτα. απο πιακΙππς 

ἐέαβαξασ οοτρΙΙ8. διλθε δὲ καὶ διὰ φαύτης. 
τᾳῖ---ἴ45. Ατις ἐποιοτία ἵ9 ]απα ἔπτα Ρας δις, τις οὐτ ἐὔιφεγοπί ριγριας α- 

Ῥιηίας αἲδ ππιἰογίθας, πο. ντ, αγ οἳ Ἰ{σοπιαις δάδα δις πι ρ]ιαἰογὶς, 
το εκογπαν]έ τοπα Ῥορία. µιαίνειν Ἰ. ]. οδὺ κἰπαρ]ίοιθον βάστειν, ΙΠΗΟΘΤΕ, ᾖπροτο. ἱο 
Ἰαπῖ, αἀιίεγαγο 4ος οοἱουθ. 16ο βιθθδί ποῦο Ιπαπϊπαπαϊ, Ἠππο αὐ]ιπρῖ 5οΠία. 

τῶν ἁκοντίων. Ζωστῆρος ὀχ]ες.] Οἱ συνέχοντες τὸν ζω- 

στῆρα Ἱμάντες. 133. Ἀρύσειο.] Χρυσοῖ. 
Σύνεχον.] Συνεῖχον, ἔσφιγγον. Διπλόος.] 

Διπλοῖς. "Ηντετο.] ᾿Απήντα, ὑπέκειτο. 

134. Ἐν ὃ᾽ ἔπεσεν.] ᾿Ενέπεσε δέ. ᾽Αρη- 
βόπι.] Εὖ ἡρμοσμένῳ. 135. Ἑλήλατο.] 
Διελήηλύθει, ἐπέπηκτο. Δαιδαλέοιο.] ΤΠο- 
λυκατεργάστου, ποικίλο. 136. ᾿Ηρή- 

ρειστο.] Ἡρμοστο, ἐνεπάγη. 137. Μί- 

πρης.] Ζώνης. Μίτρα δὲ ἐλέγετο τὸ ἐσώ- 

τερον τῆς λαγόνος εἵλημα. ἐρεοῦν χαλκῷ 

ἔξωθεν περιειλημένον. Ἔρυμα χροός.] 

Φύλαγμα καὶ ἀσφάλεια τοῦ σώματος. 

Ἕρκος ἀκόντων.] Τειχίω καὶ περίφραγµα 

138. Ἡ οἱ.] τις αὐ- 

τῷ. Πλεῖστον ἔρυτο.] Πολὺ ἐβοίθησε. 

Διὰ πρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς.] Διῆλθε δὲ 
καὶ διὰ ταύτης. 130. ᾿Ακρότατον χρύα.] 

Τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος. 

ψεν.] ᾿Επέξεσεν. 149. "Ερῥεςν,] Ἔλ- 

ῥει, ἐφέρετο. Κελαμεφές.] Μέλαν ὡς 

γέφος. Εξ ὠτειλῆς.] Ἐκ τοῦ τραύµα- 

τος. ᾿Απὸ τοῦ οὐτᾶσθαι δὲ γέγνεται, ὃ 

ἐστι, τετρῶσθαι. 

Ἐπέγρα- 

Διαφέρει ὠτειλῆς οὗ- 
λή. Ὠτειλὴ μὲν λέγεται αὐτὸ τὸ τραῖ- 

3”. Ντα / .ω / 

μα. οὐλὴ δὲ ὁ τύλος τοῦ θεραπευθέντος 

τραύματος. ἸΙΦΙ. Ἐλέφαντα.] Ἔλε- 

φάντμον ὀστοῦν. Φοίικι.] Φοινικῷ χρώ- 
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Μηονὶς, πε Κόειρα, παρήϊο, ἔμμεναι Ίππων' 

κείται δ εν θαλώμω, πολέες τέ μμ ἠρήσαντο 

ἵππηες φορέει, βασιληϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα, 

ἀμφότερον, κόσμος ϱἵ ίππῳ, έλατηρι τε κῦδες᾽ 

τοῖοί τοι, Μενέλαε, μιώνθην αἴματι μηροὶ 

εὖφυεες, κνημα! πο ἦδε σφυρὼ κάλ᾽ ὑπενερόε. 

Ἓνγησεν δ᾽ ἂρ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿ Αγαμέμνων, 

ὡς εἶδε μέλαν αἷμα καταβῥεον εξ ὠτειλῆς. 

ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ᾽Αρηΐφιλος Μενέλαος. 

ὡς δὲ ἴδε γευρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς εόντας, 
ὤψορῥόν οἱ θυμὸς ϱὶ στήθεσσῳ ἀγερύη. 
τοῖς δὲ βαρυ στενώχων μετεφη αρείων Αγαμέμνων, 

χειρος ἔχων Μενελαον' ἐπεστενάχουτο ὃ ἐ ἑταῖροι. 

Φίλε κασίγνητε, θάνατόν νύ τοι δρχ ἔτωμνον, 

οἷον προστήσας πρὸ Αχαιών Τρωσὶ µώχεσθαι. 

"45 

[5ο 

ο 

149. ἔπειτα Γάναξ. 

152. ἄφοῤῥόν Εοι. 
1490. Εεῖδε. 151. ὡς δὲ Είδε. γιι]σς. ὡς δ᾽ εἶδε. 

γπρῆ, Έπ. ΧΠ. 67. υἱοζαυογὶέ οδίγο οὶ φιῖς εὔπιν ἀῑκῖε,----144. ἵπππες απ οππτα νε- 
Ἠππίέας, παπα «οφ ΙΓ ἵσσῳ σε ἐλατηρί τε. ἄγαλμα ΠΟΠ πΠΟΔΟ οΓΠΒΕ15, παπα 5εηιΙ ασ 
κόσμος, πθὶ ἀθ]οῖας ἀῑκῖ, τοπ, Ύπα οιῖς οχι]ίαί, ἀγάλλεται, οἳ φαρετΏῖέ, πιοπεπίε 
Ἐτηοκίίο, 5εοππά πα Ῥοτν πα, Ἠληκοπῖαπα, α Τήππαπα Ἡ.ν. Ὑπάεηίατ θΙπι 
ν]τὶ ἀοο ἵπ {α νους 1ρ5ῖ ἀθἰιοῖαγί,---146. ποῖοι, ΡτΟ ποίως μµιώνθην, ΡΤΟ µιανβήτην, 
Βο]ιο]. Ὦ. ποπ] τ, 
17-16. Μαρπιις Αολίνος τηείις 4ᾳ Μεπε]αὶ να]πεγαι 5α]αίο Ἰποθδίέες Ἰῆασ]λαο- 

πῖς {απποπ αἀνοπίια ἀδρι]κιις. 
151. νεῦρόν πε καὶ ὄγκους. ὄγνοι, Ῥτοπηϊηθηίία απΊηφιαθς καρ]ερ αοιπηῖηα, νεῦρον 6ἨΟΓ- 

ὅσα, οπα [γατα ἨΗσαίιτη θε οπἰαπηο.--- 155. 6. ἔταμνον ὄρκια, θάνατόν σοι. ρερίοἰ, αν 
ΑΡΑΙΙΘΙΙΠΟΙ, Γαάι, πιογίεπι {παπι ἀλοᾶ οπιιδδαπα οἱ ορρογιπαίθηα πηογς 1Π16- 

µατι, ὃ ἐστι», ἐρυθρῷ. Μιῄνῃ.] Ἀρίσῃ, χαλκευτικῶν σφυρῶν. “Ὑπένερθεν.] Ὕπο- 
βάψῃ. 142. Μῃοίς.] Λνδή. Γάειρα.] κάτωθε. 148. 'Ῥίγησεν.] ᾿Ἐφοβήθη, 
Καρίνη. ἀπὸ Καρίας, ὡς τῶν χωρίων τούτων ἔφριξεν. 149. Ὡς δ' ἴδεν.] Ὡς ἐθεά- 

τὸ παλαιὸν καλαῖς βαφαῖς χρωµένων. Πα- σατο δὲ. 151. Νεῦρόν τε καὶ ὄγκους.] 
7. Ξ / Ν -- Φ - λ υ στ /. ὃν η / .- 

ρήϊον.] Παραγναθίδιον, τὸ νῦν χαλινάριο ἸΝεῦρον μὲν, ἐν ᾧ δέδεται τὸ σίδηρων τοῦ 
καλούμενο. 143. Ἐν θαλάμφ.] Ἐν 
τῷ οἴκῳ. Πολέες τέ µι».] Πολλὼὴ δὲ αὖ- 
τόν. "Ἡρήσαντο.] Ἡΐξαντο. 144-᾽Δ- 
γαλμα.] Καλώπισμα πᾶν, ἐφ ᾧ τις 
ἀγάλλεται καὶ χαίρει. Οἱ δὲ μεθ’ Ὅ- 
µηρον ποιηταὶ ἄγαλμα εἴπον τὸ ξόανον. 
145. Ελατῆρι.] Τῷ ἠνιόχω. 146. Ταῖοί 
τοι.] Οὕτως σα. Μιάνθη.] Εμιάνθη- 

σαν, ἐμολύνθησαν. 147. Εὐφνέες.] Εὺ- 
φνεῖς, καλοί. Σφυρά.] Τὰ ἀπελήγωτα 
μέρη πρὸς τῷ ἀστραγάλῳ, καὶ ἐκ πλα- 
γίων ἐξέρωντα τῆς κνήµης καὶ τῆς πτέρ- 
νης. Ἑνρηται δὲ μεταφορικῶς, ἀπὸ τῶν 

βέλους πρὸς τὸν κάλαμον. "Όγκους δὲ 

τὰς ἀκίδας, καὶ ἐξοχὰς τοῦ βέλους. 

Ἐκτὸς ἐόντας.] Έξωθεν τοῦ βέλους ὅρω- 
µένας. 152. ᾿Αψοῤῥόν οἳ θυµός.] Εἰς 

τοὐπίσω πάλιν αὐτῷ ἡ ψυχή. ᾿Αγέρθη.] 
Τωτέστι,, ἐπισυνηθρίσθη, ἐπισυνήχθη. 

153. Βαρυστενάχων.] Μεγάλα στενά- 
ζω. Ἰσ4. Ἔχων.] Κρατῶν. ἍΊσ5. 
Κασίγνητε.] ᾿Αδελφέ. Θάνατόν νύ τοι.] 
Τὸν θάνατον δή σοι. "Όρκι ἔταμνον.] 
᾿Αντὶ τοῦ, ἐπὶ τῷ σῷ θανάτῳ τοὺς ὅρκους 
ἐποησα. 196. Οἵω.] Μώω σε περὶ 
τῶν. Ἑλλήνων µάχεσθαι προὔστησα. 
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ὥς σ᾿ ἔβαλον Τρώες, κατω ὃ ὄρκια πιστα πάτησαν. 

οὐ µέν πως ὤλιον πέλει ὄρχιον, αἷμώ τε ὠρνῶν, 

σποδαί τ ἆ ὤκρητου, καὶ θεξιαὶ, ἡ ἵα ἐπεπύήμεν. 

είπερ γάρ τε καὶ αὐτίκ. Ὀλύμπιος οὐκ ἐτέλεσσεν, 16ο 

ἐκ τε καὶ ὀψε τελέϊ, σύν τε μεγόλῳ ἀπετισαν, 

συν σφῆσι κεφαλῆσι, γυναιξί τε καὶ τεκέεσσυ. 

εὖ γαρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατα φρρα καὶ κατὰ θυµον, 

ἔσσεται ἦμαρ, ὅταν ποτ ὀλώλη Ἴλιος ἑρη 

καὶ Πρίαμος, καὶ λαος ἐὐμμελίω Πριώμοιο" τός 

Ζευς δέ σφυ Κρονίδης, ὑνιζυγες, αΐθερι γοίων, 

αὐτὸς επισσείησυ ἐρεμνὴν αἰγί - πώσι, 

τησδ ἁπώτης κοτέων' τὸ μὲν ἔσσεται οὐκ ἀτέλεστα. 

158. αἷμά τε Γαρνῶν. 163. τόδε [οῖδα. 164.. Είλιος. 

τοπάσς αἰθ]ε: ἀντὶ τοῦ. ἐπὶ τῷ σῷ θανώτω τοὺς ὄρκους ἐποίησα.---158. ηὐ μέν πως ἅλιον 
πέλει ὄρχιον 8ο. ἱερὸν, θύμα, 600116 Ίρδα Γωάθτῖς γεβρίο. ἅλιον πΊπΟ οδί φιιοὰ Ἱπαραπίέαπη, 
Ππα]ύαπα τοΠπιΙ (αγ. πέλει θδί, 6556 Ῥοΐθεί, 5ὶ Ῥτο βεπίθηθῖα θδί. Αίας αοορἰθπάπι 
Ῥτο ΕΠΟ ἔσται ἀἱοίππι.---16ο. τελεί αὐδο]ιίο Ῥγο ἐκτελέσει. 4θ το αἲ ονθπίπη αᾱ- 
ἀποίας πο ΠπΙρΙΙΠε 56 Ῥεγ]ιγίπῃ.----σύν τε µεγώλῳ ὠπέτισαν Ῥτο ἀποτίουσι, (αἳ εεπίεπίῖα 
βἷέ ἹΠΊνθυβε οπιιπ{Ιαία) σὺν µεγάλω κακῷ. 

163. 84. εὖ γὰρ ἐγὼ---νεϊειις ϱγᾶνθ ϱἵ δεινότητα Ἰαυεπίον: εκ Ποδίτο ἴππιθη 8Θηδιι 
Ῥοῦ5 «παπι οκ Ἰπεπο]αΙ: πο οπῖπα απραταξατ εχοϊἁἹιπαι Ττο]α, αἱ ναίος: 5οά ρα- 
πΕΙΗ δὐ νΙπαΙοίαπα ρογ]αγῇ Ῥτοπιπ(]αί, φιιοᾷ 4θΘο5 π]ΠΙΓΟΒ. 6556 Ῥουδιαδατη ΜΡΙ Παβείς 
οθνίο Ττο]απ Ἱαοπί ρογ]αγῖατη τοῖς. 5158 οκαἀῖο: εἴαπιδὶ ποδίτα παπα ΠΠΟ ϱπδηγα 
Ί]α πο ας. ΑΠίον οπάεπα Ῥργοπιηέῖας Ἠεοίοτ απ Απάτοπιασμει ἰποϊία απἰπηϊ Ῥγα- 
ΦΟΗΔΙΟΠΘ οπηϊπαίιις Ζ. 447. 5044. Οείθταπι εκ Ἠ]5 νου»ς. οβ]οίτις δὲ Ίουις Ψτρήαπας: 
Γεηῖέ Φιίηπια ἀῑες εἰ ἱπειιοίαδίῖε Γαέωπ εἰσ.---ι66. Ἰ. ὅταν Ζεύς σφιν ἐπισεύῃ αἰγίδα. 
απιαπάο. ρδιπῃ ΠΠΠΕΗ 15 (δγγοτθπα Ππ]ΙοΙεί: Ίου 5.Πθ οδὺ 5αμ]πηθ. Δά (ΘΥΥΟΥΕΤΗ Ἱη- 
ου επά πα 1άοπθα νο 6556 ἀθιέ, οἩρειπα ὤπα Γαἱσοπίοπι αἀνοικατ οτί οὐνενίονο, 
οἱ «ρ]επάογο ες οὐι]ο5 οὐππάθτεος οπο οίαπι πιοηδίυπη ἠΤεάσα, Ἡ. 6. Τεττοσϊς, 
«ροοίαµαί.  Ὑἱάε Ἡ. Ο. 318. 5ᾳ. ο. Β. 459. Μα[οτεπι Ἰ. ]. Γαοῖῦ ἴθγΟγθΠη ἔρεμνὴ αἰγίεν 
οαἡρίπο οί ποσίο οράποία, αέ ο πιβο αγ Γαπιοῃ οπησαί.  Ῥες Ἠϊπο Ψατρι]. ΥΠΠΙ. 
Ἀδ4- 6πεαιωιέ 5ο υἰάίσο «Γουθήα, οπι 9Φρε πἰφγαπίεπι «Ἠρίάα οοποιέεγεί ἀεπίνα. Ἐδί 
απίθια Ἠϊο Ίουις εκ 15, ἵπ 1 ρι5 αροτίιπα οδί, «φφίάεπι εροιπη, ποι. (Ποτασθπι ἆ6- 
5ἱϱΠ8Τθ. 

157. Ὡς ἔβαλον Τρῶες.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὃν 162. Σφῇσιν] Ἰδίαις. Γυναιξί τε, καὶ 

τρόπον σε οἱ Τρῶες καταφρονήσαντες τῶν τεκέεσσιω.] ᾿Αντὶ τοῦ, μετὰ γυναικῶν, 

ὕρκων. 1598. Οὐ μέν πως.] Οὐδαμῶς καὶ τέκνων. 164. Ἡμαρ.] Ἡμέρα. 
μέν. "Αλιο.] Μάταιω. Πέλει.] Γεν- 166. Σφίν.] Αὐτᾶς “ἽὙψίδυγος] Ὁ 
σεται. 150. Ακρητοι.] ᾿Ατέλεστοι ᾱ- ἐπὶ ἑψηλοῦ θρόνου καθεζόµενο. ὁ τὴν 
πλήρωτοι. Η. αἱ δι ἀκράτου οἴνου γι- ἀνωτάτω ἔχων καθέδραν. Ἡ μεταφορὰ 
Ὑνόμεναι. Δεξιαί.] Δεξιώσεις, πίστει. ἀπὸ τῶν ἐν »αυσὶ ζνγῶν, ἐφ᾽ ὧν καθέ- 

Ἡιϊς ἐπέπιθμεν»] Αἴς ἐπεπιστεύκειμεν. ἕωται οἱ ἐρσσωτε. Ἡ, ὁ ἐν ὕψει ζυ- 
16ο. Οὐκ ἐτέλεσσε.] Οὐκ εἰς τέλος γοστατῶν, καὶ ἀπονέμων ἑκάστῳ τὸ πε- 

ἐπήγαγεν. οὐκ ἐπλήρωσεν. 161. Ὄψέ.] πρωµένοω. Αἰθέρι ναίων.] Ἐν τῷ αἰθέρι 
Μεταπολὺ, βραδέως. Τελεῖ.] Τελειώσει. κατοικῶν. 167. Ἐπισσείησι.] Ἐπισεί- 

Σύν τε µεγάλῳ ἀπέτισαν.] ᾽Απέδωκαν. ει. ΑΒρεμνήν.] Σκοτειὴν, φοβεράν. µε- 
Ν ε ο 1 .ω -- ω ᾿ Ν 

Λείπει δὲ τὸ, χόλφ. ἵν) ᾖ, σὺν μεγάλω τωνυμικῶς. 108. Τῆσδ' ἀπώτης.] Ὑπὲρ 
χόλω, ἢ τόκῳ, ἤτοι πομῆ, πριστίμῳ. ταύτης τῆς πλάνης. Κοτέων.] ᾿Οργιζό- 
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ἀλλά µοι αἰνον ὤχος σέθεν ἔσσεται, ὦ Μενέλαε, 
αἲ κε θάνης, καὶ µαῖραν ὠἀναπγλήσης [βιότοιο" 
καί κεν ἐλεγχιστος πολνθόψιον Άργος ἱκοίμην. 

αὐτίκα γαρ μνήσοται Αχαιοὶ πατρίδος αἴης, 
καδ δὲ κεν εὐχωλὴν Πριόμω καὶ Τρωσὶ λίποιµεν 

᾿Αργείην Ἑλόνν. σέο ὃ ὀστέα πύσει ὥρουρο, 

κειμένου εν Τροίην Ατελευτήτω επὶ ἔργω, 
καί κε τις ὧδ ερέει Τρώων ὑπερηνορεόντων, 
τύµβω ἐπιθρώσκων Μενελώευ κυδαλίμοιο' 
αἴθ οὕτως επὶ πᾶσι χόλον τελέσει! Αγαμέμνων, 
ὡς καὶ νῦν ἅλιον στρατον ήγαγεν ἐνθώδ Αχαιών. 
καὶ ο) ἔθη οἰκόνδε φίλην ες πατρίδα γαϊαν 

17ο 

τορ 

15ο 

175. ἐπὶ Εέργῳ. 176. Έπσε ἀευι]ῖ ὧδε Εερεῖ. ν. Ἐχο. ἀε ἀϊσαπιιπο. 
189. Εοϊκόν δε. 

17ο. αἲ κε---μτίραν ἀναπλήσῃς βιότοιο αἳ νίκη οκρ]ενετῖν Βηϊοείς, Γαϊα]οπι. Νίο 
ποβια «ΑΡΟΙΙΟΗ. 1. 1322.---ΙΤ1. καί κεν---ἱκοίμην. Ἱαπρί Ροΐεςί οὐπι αηίθο. αἲ κε θάνης, 
καί κεν ἱκοίμην. Ῥοῖθςῖ ϱπ0β1θ πογα 6. πεπίθη ία, Ργο ΒΙ{ΗΓο, ἵξομαι. εἰ γεάϊδο «προς 
ορρτούγίο ορρ[είι9. (ἐλέγλιστος ]απα νΙάίαας Ε. 255.) ἈΧαπι ἴ6 πποτίε καράιοίο Αγαϊνι 
νοἱασα. ποπ πεοτίας οοπΏηπαΡιιηέ, ο τς, ἵπ Ἠοδβ] εοἰο 5ερι]ίο, ἀδοεάθηξ.- --72. 
μνήσονται πατρίδος αἴης νείθγε ΜΘΙΠΙΟΠΕ, οππη οὔθοξα : τουϊαπα ἴπ ραϊτίατη ραγαδιωεί.---- 
α1Τ1. καταλίποιµέν κεν (το καταλείψομεν) Ελένην Πριάμω εὐχιωλ ὃν, τς Εἱοτσέως, σ]οτῖ- 

απ! οβ5δΕΠΙ.----74. 5. σέο ὃ) ὀστία πύσει ἄρουρα, ΠΟΠ θι18ἱ πικθρι]έα κἰηίς αμ]εοία, ποᾶ 
ἵθυτα φερι]έα, πβπη Ὑδ. ΕΤΤ. τύμβος παθηηοσαξιν. Ἐδί αἀἆθο Ῥτο ὀστέα πύσονται ἐν ἀρούρᾳ, 
Υ. πύθω ια σήπω ἐηδίνθ. ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργω, Φεζῖο ποτ οοπ[θοίο, ταξ φο]εῖ Ῥοεία 
βοποτα]ῖα, νοσαβα]α Ῥοπείθ.---ΕΓδ. αἲρ οὕτως--- όλον τελέσειε, Ίταπα, γἱπάϊσταπα οχρ]θαί ! 

µενος. Οὐκ ἀτέλεστα.] Οὐκ ἁπλήρωτα. βούλευσε, τοὺς τὴν παρθενίαν άφαιρου- 

169. Αἰνὸν ἄχος.] Δειυὴ λύπη. 7ο. μένους ἀμύνασθαι. “Ὑπερμνήστρα οὖν 
Αἴκε θάνης.] ᾿Εὰν ἀποθάνης. Μοαῖραν.] μόνη Λυγκέα περιέσωσε. "Ὃθεν καὶ 

γυναῖκα λαβὼν αὐτὴν ἵστερο, συνετή-- 
στ ” 

ρησε. Πολυδίψιον οὖν, ῆτοι πολυδιάφθο- 
3 / 3ύ.ἁ 
Η, πολυπόθητον. ἀπὸ 

Την πεπρωµένη». ᾿Αναπλήσεις.] ᾿Άνα- 

πληρώσεις. Ῥιότοιο.] Τοῦ βίου. τῆς ζωῆς. 
τ7ι. Καΐ κεν.] Καὶ δὴ) ἄν. ᾿Ελέγχι- 

στος.] ᾿Ἐπονείδιστος. ἐφύβριστος. Το- 

λυδάψιον.] Πολλοῖς ἔτεσι διφῆσαν. "Ανυ- 

ὃρον γὰρ οὗσαν τὴν Πελοπόννησο, ἕνυ- 
ὃρω ἐποίσε Δαναὸς, ἐξελθων ἀπὸ τῆς 
Αἰγύπτου, καὶ οἰκήσας αὐτήν. ἹΤῶν δὲ 
θυγατέρων αὐτοῦ ζητουσῶν ὑδρεύσασθαι, 
μιᾶς αὐτῶν, τῆς ᾽Αμυμώνης, Πράσθη Πο- 
σειδὼν, καὶ ἔδειξεν αὐτῃ, τριαίνη πλήξας 
τὰς ἐν Δέρνῃ πηγάς. 
γος ᾿Αθηνᾶς ὑποθήκαις διὰ τῶν Δαναοῦ 

θυγατέρων ἔνυδρον ἐγένετο. ᾿Ἐκεῖναι γὰρ 
ὄρυξιν φρεάτων ἐπενόησαν. ΤΠαραγενο- 

µένῳ δὲ τῷ Αἰγύπτῳ ἐπὶ τὸν τῶν θυγα-- 

τέρων Δαναοῦ γάµον, αἱ Δαναΐδες κατὰ 

τὰς τοῦ πατρὸς ὑποθήκας ἐδολοφόνησαν 
τοὺς νυµφίους. ᾿Εκεῖνος γὰρ αὐταῖς συνε- 

νο. 1. 

Οἱ δὲ, ὅτι τὸ”Α/- 

ρον, διὰ πολέμους. 
τῶν διγώντων, μεταφορικῶς, καὶ ἐπιθυ-- 

μούντων ποτό». ἐξ οὗ ἄνυδρον. Ἡ βλα- 

βερόν. ἀπὸ τοῦ. ἴψιον. “Ἱκούκην.] Παρα- 
γενοίµην. 172. Μνήσωται.] Μνείαν 
πονήσονται. ὃ ἐστι, σοῦ τελευτήσαντος, 

εὐθὺς οἳ Ἕλληνες θελήσουσιν ἀπελθεῖν 

ἐπὶ τὰς πατρίδας. 174. Πύσει.] Σήψει. 
175. ᾿Ατελευτήτῳ.] ᾿Ασυντελεύτῳ. ᾱ- 
πληρώτῳ. "Εργω.] Πολέμῳ, νῦν. 176. 
Καΐ κέ τις.] Καὶ δή τι. "Ὑπερηνορεόν- 

τῶν.] "Ἠτοι, ὑπερεχόντων τῇ Ἠνορέῃ. τοῦτ᾽ 
ἔστιν, ἀνδρείων. Νῦν δὲ, τῶν ὑπὲρ δύ- 

ναµιν φρονούντων, ὑπερηφάνων. 77. 
Τέμβῳ.] Τῷ τάφῳ. ᾿Επιθρώσκων.] Ἔ- 
φαλλόμενας, ἐπιπηδῶν. 1758. Αἴθ' οὕ- 
τῶς.] Ἐϊθε οὕτως. ἐπίῤῥημα εὐκτικόν. 

νὰ 



202 1ΛΙΑΔΟΣ Δ. τδι---1οί. 118. ΙΥ. 

συν κερήσι νηυσὶ, λιπὼν ώγαθον Μενέλαον. 

ὧς ποτε τις ερέει. τότε µοι χάνοι εὐρεια χθών. 

Τὸν ὃ επιθαρσύνων προσέφη ἔανθος Μενέλαος" 

θάρσει, μηδὲ τίπὼ δειδισσεο λαον Αχαιών. 

οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξυ πάγη [βέλος, ἀλλα πάροίθεν 
εἰρύσατο ζωστηρ τε παναιολος, 19 ὑπ ένερθε 

ζωμά τε, καὶ µίτρη, τὴν χαλκήες κώμον ὤνδρες.. 

Τον δ ἀπαμειβόμενος προσεφη κρείων Αγαμέμνων" 

αἱ γαρ δὴ οὕτως εἴη, Φίλος ὦ Μενελαε. 

έλκος ὃ ἲ Μήτηρ ἐπιμάσσεται ἠδ᾽ ἐπίθησει 

φάρμαχ, ὦ κεν παύσησι μελαινόων ὀδυνόων. 

Ἡ, καὶ Τωλθύβιον, θείον κήρυκα» προσηύδα᾽ 

Ταλθύβι, ὃ οττι τάχιστα Μαχάοσα 0 εῦρο κώλεσσον, 
νο, -ᾱ ων 3 / 3 ο 

φωτ. Ασκληπιωυ υἱον αμύμονος µΜήτηρος. 

185 

199 

192. τις Γερέει. 

--181. σὺν κεινῇσι Σηυσὶν πι], οπι Ῥπβᾶα, 1ρρ6 Ι19Θ ΠΟΠ οπρίας Β. 208. αἰσγρόν τοι 
δµρόν τε µένειν πενεόν σε νέεσθαι. 

186. ἀλλὰ πάροίβεν, αΠίθΦΙάΠΙ αὰ τὸ καίριο, ἆ Ῥατίος οοπροσῖ5 ν]ία]ε ρεποίτατεί, 
ΙπλΙδιΕ φαρ]ίίατη, οπρι]απι, υαγῖο οΥπάίιύΠ, παναίολον, 6 δι)ίη5 ζώμα, ιιοᾷ λοτασϊς 
οκίτοπι ραγά εαθίοχίαπα ναί, πΙπΟηιθ {πογαςδ 1ο0ο ππεπιοταίασ: οἱ. αἆ ν5. 122. οί 
50 ϱο πίτα, Γα5οῖα Ότο πηηϊία. 

199. ἕλκος ὃ) ἰητρ ἐπιμάσσεται, ἐφάψεται, Ψηλαφήσει, ἐπιλήψεται, ἰτασίαδίέ, εκΡ]ο- 
ταβῖέ, οἳ πιθδερίίατ. Θἱο αΠηιοῖθς µάστιγι ἵππου: ἐπεμαίεπο. ΠΑΠΑ 1άθπι ἐπιμάομαι εί 
ἐπιμαίομαι. ἃ µάομαι 4ς πιοῖι εἰ Ἱππρεία, Ῥεπίεπίϊα 5ο Ῥγουθϊς: ἵ άπαπα Τί 5 Ἰιᾶ- 
ῶθαί !. παπῃ, (5ἱ Ἱέα κο Ἠαδαί, 5 να]πς ποπ εσε Ἰεία]ϱ) ορ] τπεβῖσις, ααῖ 1]αά οὐτεῖ.---- 
101. ὃἃ παύση κε (νε] τὸ ἕλκος να] σε) τῶν ὀδυνῶν. τί αΠΟΙ : "Έκτορα δτον ἔπαυσε μάχης. 

102---298. Απγοζημιιιν ΜασἹναοπ ρε Γαγρίαπα Ῥγῶσσπεπι, 104. φῶτα νε] αὔδο- 

Τελέσει.] Πληρώσει. 
Μάταιον. 

κεναῖς ναυσή. 

Κάμο.] Ἔκαμον. κατ- 
εσκεύασαν. 189. Αἲ γάρ.] Ἐΐθε γάρ. 

Φ/λος.] ᾿Αντὶ τοῦ, προσφιλέστατε. 10ο. 

Ἕλκος.] Τραῦμα. ᾿ητήρ.] Ἱατρός. Ἔπι- 

µάσσεται.] ᾿Εφάψεται, ψηλαφήσει. 

ΙΟΙ. Φάρμακα.] Ἰάματα. Φάρμακα 
γὰρ κυρίως ἐκεῖνα λέγονται, τὰ οἶονεὶ 

170. “Άλιω.] νες ἀσφαλείας. 

191. Κεμῇσι ναυσί.] Σὺν 

Κεναῖς δὲ εἶπε διότι Με- 

γέλαος, ἀποθανὼν, οὐκ ἔμελλε πλεῖν ἐν 

αὐταῖ.. 192. Ἐρέει.] Λέξει. 

μοι χάνοι εὑρεα χθών.] Τότε µε γῇ 
χάσµατι δεχθείη. 

ση 
Τότε 

Οὐ γὰρ ἐπιθετικῶς 
ο δ. ” 3 .- 3 ορ Ἡ μ μον ” / 3” ο 3 ”/ “Α 

λέγει αὐτὴν εὐρεαν, ἀλλὰ την εὐρὺ ἐπιφεροτα ἄκος, ὃ ἐστιν, ιασι.. κεν.] 
.. / ΄ . / ΄ / / ΄ τῇ διαστάσει χάσμα πωοῦσον. 183. "Απερ δή. Παύσῃσι.] Παύσῃ, θεραπεύ-- 

ον Ξ ς . τν 
᾿Ἐπιθαρσύνων.] ἈἘὐθαρσέστερν ποιῶν, ση. 1902. Π.] Ἔφη. εἶπε. Θεῖω.] 

εὔψυχο. 184. Μηδέ τί πω.] Μηδέ 
πω. Δειδίσσεο.] Εὺς δέος καὶ φόβω ἄγε. 

186. Οὐκ ἐν καιρίῳ.] Οὐκ ἐν τῷ πρὸς 
ἀναίρεσω πόπῳ τοῦ σώματος. ὅ ἐστιν, 
οὐκ ἐν ἐπικιδύνω. Πάροιθεν.] Ἔμπρο- 

σθεν. 186. Εἰρύσατο.] Ἐφύλαξε. Πα- 

τοι, ἐκ θεῶν τὸ γένος ἔχοτα. Ἡ, θαυ-- 

µαστόν. Ἡ δὲ τῶν κηρύκων ἱστορία προ- 
εἴρηται ἐν τῃ ᾱ. 193. Οττιτάχιστα.] 
Ὡς τάχος. Μαχάονα.] Υὸν ᾿Ασκληπιοῦ 

καὶ ᾿Αρσμόης, ἢ ἸΚυρωνίδος κατὰ δέ τι- 
γας Ἡσιόνης τῆς Μέροπος" κατὰ δὲ "Ἡ- 

γαίολος.] Παμποίκιλος. 197. Ζῶμα.] Ὁ 

ζωστὸς χιτών. Μίτρη.] Χαλκῆ λεπὶς, ἣν 

ζώννυνται περὶ τὸν κενεῶνα, χάρι πλείο- 

σίοδον, Ξανθινόης. Δεῖρο.] ᾿Ἐνταῖθα, εἰς 

τοῦτον τὸν τόπον. 194. Ασκληπιοῦ υἱόν.] 

᾿Ασκληπιοῦ παῖδα. Ενρηται δὲ ἀπὸ τοῦ 
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έφρα ἴδη Μενέλαον ᾿Αρηϊον, ἀρχον Αχαιών, 1ος 

ὃν τις ὀἰστεύσας ἔβαλε, τοζων ευ εἶδῶς, 

Τρώων ἡ Λυκίων' τῷ μεν κλεοο, ὤμμι δε πενθος. 

ὋὩὪς ἔφατ” παν ὥρα οἱ κηρυζ ὠπιβησεν ἀκούσας' 

(8η ὃ) ἰέναι κατὰ λαὸν Αχαιών χαλκοχιτώνων, 
παπταίνων ἥρωα Μαχόονα. τὸν ὃ ἐνόησεν 20ο 
ἑσταότ ἀμφὶ δέ µιν κρωτεραὶ στίχες ἀσπιστώων 

λαὼν, οἵ οἱ ἔποντο Τρικης εξ ἱπποβύτοιο, 

ἀγχω δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

Ὄρσ', ᾿Ασκληπιώδη. καλέει κρείων Αγαμέμνων, 

ὄφρα ἴδης Μενελαον ᾿Αρηΐον, Ἄτρεος υἷου, 2ος 

ὃν τις ὀἰστεύσας ἔβαλε, τόξων εὐ εἶδλε, 

Έρωων ἠ Λυκίων' τῷ μεν κλεος, ἅμμι δὲ πένθος. 

ὋὪς φατο' τῷ ο ὃ αρα θυμον ἐ ενὶ στήθεσσυ ὅ ορµε. 

(ων ὃ ἰέναι καθ ὅμιλον ὠνο, στρατὸν εὐρυν Αχαιών. 

ὦλλ᾽ ὅτε δη ῥ᾽ κανουν σθι ζωνθος Μενέλαος 210 

βλήµενος ἡ Ίν, περὶ δ' αὐτὸν ἀγηγεραθ » ὅσσοι ἄριστοι, 

κυκλόσ’, ὁ ὃ ἐν µεσσοισι παρίστατο ἴσόθεος φώς, 

αὐτικα μ εκ ζωστηρος α ὠρηρότος ἔλκεν ὀϊστόν. 

105. ὄφρα Είδη. 196. Εειδώς. 105. ἄρα ἔαι. 302. οἳ [οι 
903. Γέπεα. 905. ὄφρα Είδῃς. 906. Γειδώς. 
313. παρίστατο Γισόθεος. ατα. γα]σ. εἶλκεν. 

Ἰμΐς, νεὶ Μαχιάονα φώτα. ΠΕΙΙΤΊΠΩ δαξῖς οοτωπιοάς.----105. ὄφρα 1δῃ Μενέλα»ν, ιιξ να]σατὶ 
νοτρο παθάῖσις ἀῑσέας νάετο εσναπη, Ἡ. 6. 1Πνῖετο Θ/δηιθ πΙΟΓΌΠΠΑ 6ΟσΠΟΔΟΘΥΘ.---- 
106. ὥστε γενέσθαι τοῦτο τὸ βαλεῖν αὐτῷ μὲν κλέος, ἡμῖν δὲ πένθος.---202. Τρίκην Τεδδα ος 
ν]άἴτηιις5 Ίαπα Β. 720. 

308---219. ΝΙαςἴναοι αγοθονΙζας εχρ]οταί να]πς, φασΊτία οχίτασία να]πας ο γαξ. 
308. θυμὸν ὄρινε Ῥοτοιιπαῖῦ. ΆΙος ἀπίανί ροΐεδί αποδᾳας Ρείας φθηθη{ῖορ πηθπῃ- 

Ῥταπα Ῥτουθδαί. Ορππο αροἀοςῖν Βαῖ, ραΐο, Ροδὲ ἐσόθεος φὼς, Ἱία τα ἵπ αὐτίμα ὃ ἓκ 

ζωστἍρος Ἰθεταπι Παβθαπιις οχοπαρ]απι ραγσ]α δὲ ἵπ αροζοςὶ οσοατγθηᾶς. Ὑάριις 
δὲ πι Ἰΐς εἰ αἰῆῖς νίπι τοῦ δὴ απϊφιιο δια Ἠαθη]κςθ.----213. ἐλ ζωστηρος. ΠΟΠ ΠΙΟΔΟ ος 

ἀσκεῖν, καὶ ἥπια τὰ µέλη ποιεν. ᾽Αμύ- σις. 3205. Ὄψρα ἴδῃαι.] Ὅπως θεάσῃ. 
µονος.] ᾿Αγαθοῦ, ἀφψόγου. ᾿Ιητῆρος.] ἸἹ- 296. ᾿Οϊστεύσας.] Τοξεύσας. Ἔβαλεν.] 

ατροῦ. ἀπὸ τοῦ ἰᾶσθαι τὰ πάθη. Ἔτρωσε. Τόξων εὖ εἰδώς.] Τῆς τοξικῆς 

90ο. Παπταίνων.] Περιβλέπων, ἐρευ- ἔμπειρς. 3207. Άμμι δὲ πένθος] Ἡ- 

νῶν. νόησε.] Εθεάσατο, εἶδεο. μῖν δὲ λύπη. 298. Ὄρυε.] Διετά- 

301. Ἑσταότα.] Ἑστᾶτα. ᾽Αμϕὶ δέ ραξε, δνήγειρεν. ὁ τρόπος μετα αρὰ, ἀπὸ 

μι.] Περὶ αὐτὸν δέ. [ξρατεραί.] Ἴσχυ- ἐμψύχων ἐπὶ ἄψυχα. Τὸ ὅ μικρὸν διὰ τὸ 
ραί. Στίχες.] Ἔάξεις. 3902. Οἵ οἱ ἕ- µέτρον. 320990. Βὰν ὃ ἰέναι.] Ἐπορεύ- 
ποντο.] Οἵτινες αὐτῷ Ἰκολούθουν. ρίκης θησαν δέ. 210. Ἴκανον.] Παρεγένοντο. 

ἐξ.] ᾿Απὸ Ίρίκης, πόλεως Θεσσαλίας. 3911. Βλήμενος.] Βεβλημένος. ᾿Αγηγέ- 
304. "Όρσεο.] Διεγείρου, ἀνίστασο. ραθ.] ἨΣυνηθροσμένι Ίσα. 3212. 
᾿Ασκληπιάδη.] ᾿Ασκληπιοῦ παὶ, Μαχά- Κυκλόσ’.] Ἐν κύκλῳ. πέριξ. 913. ᾽ΑΛ- 

ὧν. Καλέει.] Καλεῖ “Ο τρόπος διαίρε- µρηρύτος.] Εὐηρμοσμένυ. "Ἕλκεν.] Έξω 

Ῥα 5 
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τοῦ ο Εξελκομένοιο, πόλιν ὤγεν ὄζεες ὅ ΟΥΧοι. 

λῦσε δὲ οἱ ζωστηρα ποναίολον ᾖδ' ὑπενερθε 215 

ζομα τε καὶ µντρην, τὴν χᾷλκΠεν κάμον άνδρες. 

αὐταρ επεὶ ἴδεν έλκος, σθ έμπεσε πικρος ὀΐστὸς, 

αἰμ ἐκμυζήσας, επ ὤρ᾽ ήπια φάρμακα εἰδῶς 

πάσσε, τώ οἱ ποτε πατρὶ φίλα Φφρονέων πόρε Χείρων. 

Ὄψρα τοὶ ἀμφεπένοντο (θοήν ἀγαθὸν Μενέλαο, 230 

τόφρα δε επὶ Τρώων ος ἤλυθον ὠσπιστόων' 

οἱ ο αὖτις κατα, τεύχε ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρµης. 

ἔνθ᾽ οὐκ ἂν βρζωτω ἴδοις Αγαμέμνονα δῖον, 
Ὁ 

οὐδὲ καταπτώσσοντ, οὐδ οὐκ εθέλοντο, μάχεσθαι" 

ἄλλα μόλα ες μµάχην ες κυδιάνειραν. 225 

214. [. ἐξελκομένω ΓΕάγεν πάλιν. 215. δέ Εοι. 217. Είδε. 
2189. φάρμακα Γειδώς. 9190. τά Γοι. 2323. βρίζυτα Είδοις. 

οἴπρι]ο: Ύθγιπη θίαπη οκ «λογασο οἱ πηϊέγα, παπα Ῥ6ς απο αποφις 1π ν]ναπα οπίεα 
Ῥεπείτανεναῖ. Ῥτρο ἩΠπΗ ἑαπίπα πιθιηοταῖ Ῥοεία ϱ ΡΙαή μην. 14. πάλιν ἄγεν ὄγκοι, 
ταίτοπο Πανηϊ δαρηζέα α]η(ιο ΡΓοπΗΠΘΗ{θ5.---218. αἷω ἐκμυζήσας. ΠΟΠ, ΕΧΒΙΡΘΙ5 
οτθ, 5θᾶ, πέ τθρίθ Υθίθγθς, ἐκπίσας, ἐκβλίψας: Ἀομο]. Ὀτ. Επδίαϊα. απο Γποῦα οριῖΒ 
θδί, τς ριέγοδοαί οπιος οἱ ἵπ Ρις γετίαζαν. εἰ πώσσε, Ραία Ίετρας δἱ ταβῖοες 5ἱοσαίας 

αο ἰπίίαδ, οπαΓΙΠΙ ΥΙΓΘΒ δγρίῖο 5 11δα5 ἀοοπεγαί. 
2σο--421. Ἰπΐετοα, ἆππα 1π ν]πεγο ἈΤεπε]αϊ σιταπάο οσραρα ευπέ, αοἷος Αοάνο- 

πα Ἰηδίτιη ία. ο ος Ῥετοιγαί ογάίπος: Πουίαίας ααΠΊνθΓ9ΟΒ, οἱ πρα]ος: εξ 
Ῥήπιο πίσσα Πάοπήθήθπη, 251-271. ἔππι Ἀ]αθες---201. ἸΝεδίοτεπι--- 335. Μεπε- 
κίπδιτη οἱ [Ἴγδεσπι---264. Πϊοπιοάσπι ο Βέμοπε]ο---{21. 

221. Εενούαπά πι ον ἵη απΙΠΠΗ ες Τ. 114. 5. Ἰπίργναβαπα Ἱπίο πἰταππφιις αοἴθια 
το]ίστυπα {αΐδδο ῥαρη» ἱπίον Ῥατίάθπη ο Μεπεϊαιπα Γασεπάς.. Οποᾷ να]πεταίο Μ6- 
πε]αο, Ττοαπή αγπια αγγρίιηί οἱ Ῥιση νο αοοϊηραπί, Γαοῦιπι ραία, ιο εἰ ᾖήδει 
ἁποιπη. φασιίαπα οπιίκκαπα, δἱ χο πεπεπάς ἴεπιρις ορρουύαππη 65δε ογεάΙάεταμς. 
Ῥασίτη (απιοπ. Π]]ιιά α- Ῥαπάατο 6596 51πο οοπδΏΙο δί Ἱπιρεπο παντα Ῥοεία. Ἰπίογεα 
Αολῖνϊ ρε οχῖπθς, απ νους Ρε οατεινας, ἀϊπροπαπίας. Τρώων στίς» ς ἐπήλυθον. οἱ 
δὲ, Αολϊνϊ σεύγχεα κατέδυν, Υ6] κατΐλυσαν, Ἱπάπεταπί. ἨΝαπα Γ. ΤΓΛ. τεύχεα δ' ἐξεδύοντο, 

«Ἡρθος εἰ ρα]οας ἀθροιιονιηί ----Φιοά αιίθπα 223. Ῥπίτπο 1000 ΑβαπιΕΠΙΠΟΠΕΠΙ δίγεπιια 
χε ασεηίεπι Ρουία οκ]ηροί, ρνρο]ατο αοαπα νἷάθας αἴηας απἰππαάνενίας {αἱ α, οἳι- 
τηπ]αν{ὲ 5οπ(θηἷας Ῥ]ηγο5 Νπηῖ]ες ΙΠίθν 5ε 223. 4. 5- 

εἷλκε. 514. Τοῦ δ' ἐξελκομένοιο.] οὗτοι. ᾽Αμϕεπένωτο.] Περὶ τὸν Μενέ- 

Τούτου δὲ ὀπίσω ἑλκομένου. ᾿Αγεν.] Κα- ἍΆλαον ἐνήργουν, καὶ ἠσχολοῦντο. 391. 

τεάγησαν. συνετρίβησαν,. αἱ γωνίαι. Ἰόφρα δέ. ᾿Επὶ τοσούτῳ δέ. Καὶ ἔστω 
3Οξέες.] ᾿Οξεῖς. Ὄγκα.] Δἱ γωνίαι καὶ ἀνταποδοτικὸν τοῦ ὄφρα. Ἐπὶ Τρώων 

ἐξοχαὶ τῶν ἄκίδων τοῦ βέλου. 9185. στίχες] Τὸ ἑξῆς, ἐπῆλθω. 3220. Ἔ- 

Ἐκμυζήσας.] Ἐκπιέσας, ἐκθλίψας. "Ἡ- ὃυν.] ᾿Ἐγεδύσαντο. Μνήσαντο.] Μνήμη» 

πια.] Τὸ ἑξῆς, ἐπέπασεν αὐτῷ πρᾶα καὶ ἐποιοῖντο. Χάρμης.] οῦ πολέμου. Χάο- 
προσηνη φάρμακα, πανστικὰ τῶν ὄδυ- µη γὰρ Ἰ μάχη, ἤτοι κατὰ ἐναντιότητα, 

νῶν. 219. Τά οἳ.] περ αὐτῷ. Ἱόρε] ἨἹ ἩἹ χαρὰν ἐμποοῦσα τοῖς νικῶσῳ. 

Παρέσχεν, ἐδωρήσατο. Χείρων.] Βῖς τῶν Ἔνθα.] Τότε. Βρίζωτα-] Νι- 

Κενταύρων, εὑρετὴῆς ἰατρικῆς καὶ λυρικης, στ ἃς ἔζοντα καὶ ἠρεμοῦντα, ἐξ οὗ ἀμελοῦν- 
εν / ν κ Αλ κε αν 

υἱὸς Κρόνου καὶ Φιλύρας Ἠ, ὡς εν. τα. Βρίξαι γὰρ κυρίως ἐστὶ, μετὰ βά- 

Ποσειδῶνο. 9390. Ὄψφρα τοί.] Ἕως µρους τροφῆς ἀπονυστάξαι. 324. Κατα- 
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ἵππους με γαρ ἔαωσε καὶ ἄρμαται ποικίλα χαλκῶ. 
καὶ τοὺς μὲν θεράστων ὠπάνευθ᾽ ἔχε φυσιέωντας 

Εὐρυμεδων, υἷος Πτολεμαίου Πειραίδαο" 

Τεο ) µάλα πολλ επετελλε παβρισχεµεν, ὁππότε κεν μυ 

γυία λάθη κάµατος, πολέας θιωκοιρανεοντα: 230 

αὐταρ ὁ πεζὸς ἐ εὼν επεπωλειτο στίχας ὠνδεῶν' 

και ῥ οὓς μεν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων, 

τοὺς μόλα θαρσύνεσκε παριστώµενος επεεσσι᾿ 

Ἀργείο, μή πώ τι μεθιετε θούριδος ἀλκη». 

οὐ γαρ επὶ ψεύδεσσι πατήρ Ζεὺς ἔσσετ᾽ ορωγός᾽ 235 

ἀλλ  αιπερ προτεροι ὑπερ ὄρχια δηλήσωντο, 

τῶν τοι αὐτῶν τερενα χρόα γυπες ἔδοντωι 

ἡμεις ὃ) αὖτ ὤλόχους τε φίλως καὶ νήπια, τεχγα 

αζομεν ἐν νήεσσι», επὴν πτολίεθρον έλωμεν. 

Οὕστινως αὖ ὗ µεβιέντας ἴδοι στυγερου πολέμοιο, 249 

τοὺς μάλα γεικειεσκε χρλωτεῖσω ἐπεεσσι' 

᾿Αργείοι ἰόμωροε, έλεγχεες, οὗ νυ σέβεσθε: 

9339. σπεύδοντας ἴδοι νΙΠΙΟΡΙΠΩ : Γοτίε Γ]ί ὅρη. ν. 0055. 233. Γεπέεσσι. 
ΑΟ. µεθιέντας ἴδοι ΙΤΘΥΙ ουτα ν]ῖο. ν. 005, 241. χολωτοῖσι Εεπέεσσι. 

231. Ἀθηιίζαγ ἐπιπώλησις Ἀσαππεπιποπίς, ἀἄππα οσάἶπος Ῥοτουντίέ, αἆ ϱπαπη ααάνηε 
νοίθνον ἵπ. πιοπιοταπάο δἰάἶο ἱπιρεταίογαπα ἴπ ας οἳ ραρπα οοηδπεπέα, ἀάπα Οἵ- 
ἀῑπος ουεπς, Πογίαπίας, Ώοπα5 κρϱος οδίοπά παπί, ν. ο, Χεπορμ. Όντορ. ΥΠ. 1, 9. Ἠωο 
ἐπιπώλησις Ίπῆ. 251. 804. Ἰποθιη αοοϊῑρῖε οὗ ππα παπα Εωπεταζασς οπογορταρΗῖος Έτοβςϊς. 
Ἀπβιοῖς Ἡ. Ἱ. οὔδογνατθ, οπα τον αά ιο Ῥογασί θσκοπί 1π αοἷθ πιθάῖα, πιιπο Ασα- 
ΣΠΘΠΑΠΟΠΘΤΗ {ηάθγο νθυδας οοσπα φἰπϊδέσυτη, θί Ῥεγνθπίτο οτᾷῖπο αἆ ΤάοπΙΕΠΘΙΙΠΗ, ΡΓΟ- 
κἰππρ οππα Ογδίθηδίρις οἱ αἀδίαπίεπα, 251. ἴαπα αἆ ἆπο Α]ασεν ουσια Βα]απηϊης 273. 
πα Νεκίοτοπα σπα. Ῥγ]ς 293. Μοαποσίδιπα οἱ Ἴγεκεπι ουπι Αλεπϊθηκίυιις δὲ Γενα- 
οθηφῖυας 327. ἨὨϊοπιεάοπι οὐ Ἀίποπο]ατα οὐπι Ατοϊνις 265. Οτάίπεπι ἵαπιεπ Ἠαπο 
ποϊθὶ πΟἩ ας 6556 επάθιη ΠειπΟ πθρεῖ.---235. οὐ γὰρ Ζεὺς ἐπέσσεται ἀρωγὸς τοῖς 
Ψεύδεσσιν, Ἡ. 6. τῷ ψεύδες ρεγ]ηγίο, πο ἑαάτς νἰο]αίαπῃ θδὲς Ἰὰ νονο ἆθος έτος 
6556, οἳ φι]άσπα δἷο, τξ ποη. πποο νἰοᾶ οοσαπηραπέ, νθγαπα δὲ οοτροτα Ἰηδορι]ία Ῥτο- 
Ποϊαπίας, ἐρ8ῖ Δζθπη Αολϊνί ατὸε οαρία. οἱ Ῥτῶθα τοδαοία ἵπ ρααίαπα οπι οαρεϊνίς 
τρήθαηξ.----236. οἵπερ πρότεροι ο ἤσαντο, ὑπὲρ ὄρκια, Ωμ] Ῥτίογες Ππ]ητίαπα Γοογιπῖ, νῖο- 
1ηΕ1ς ἠπβποῖῖς: τα πα. ν». 6. «320990. νἰάϊπααδ φιοά. Ἠκέοτίοῖς Εδί παρασπονδησαι. ΤΠΕ. 
Ἡ. 351. θ9ὲ ὅρχια πιστὰ ο ομλα 

342. Αργείοι ἵόμωραι. ποορίζας Ὀε]Ηοσθὶ: οΏδοιτα εἐγππο]ορίας η] Ρροῦϊτις θδί, πηῖ- 

πτώσσοντα.] ᾽Αποδειλιῶντα. Φεύγυντα. ᾖθίετε.] ᾽Αμελεῖτε ΟΘούριδος.] Όρμητι- 

926. Εϊασε.] Κατέλειψε. 3397. Φυ- κῄς πολεμικῆ. Αλκῆς] Δυνάμεως. 

σιόωντας.] Πνειστιῶντας, ἀσθμαίοντας. 3935. ᾿Αρωγός.] Βοηθός. “Ὁ δὲ νοῦς' οὐδὲ 

3320. Παρασχέμεν.] Παρασχεῖν. 3930. γὰρ ἐπιβοηθήσει ὃ Ζεὺς τοῖς ψεύσταις. 

Γυῖα.] Μέλη. Διακοιρανέντα.] Δια- 937. Έδοται.] Φάγωσι. 3249. Μεθι- 

τάσσοντα, ἐπερχόμενν. 331. Ἔπεπω- ἐντας.] ᾽Αμελοῦντας. Στυγεροῦ.] Μι- 

λεῖτο.] ᾿Επήρχετο. 333. δι] Θεά- σητοῦ, φοβερῶῦ. 241. Νεικείεσκεν.] Ἔ- 
σοιτο. ἸΤαχυπώλων.] “ππικῶν, πολεμι- κακολόγει. Χολωτοῖσι.] ᾿Οργιστικοῖς. 

κὠν. 333. Θαρσύνεσκεν.] Ἐύθαρσε- 3242. ᾿Ἱόμωροι.] Οἱ περὶ ἰοὺς καὶ τόξα 

στέρους ἐποίει, προέτρεε. 934. Με- µμµεμωρηµένοι, ὃ ἐστι, κάµνοντε. Ἔλεγ- 
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τίφθ᾽ οὕτως. ἔστητε τεθηπότες, ἠύτε νε[βροί : : 

αἴτ, επεὶ οὖν ἔκαμον, πολέος πεδίοιο θέουσαι, 

ἑστῶσ, οὐδ. ὥρα τίς σφι μετα, φρεσι γίγνεται ἀλκή: 245 

ὣς ὑμεις ἔστητε τεθηπότες. οὐδὲ μάχεσ ε, 

ἤ μενετε ρωας σχεδον. ἑλθέμεν, ἔνθα τε νήες 

εἰρύατ' εὐπρυμνοι, πολιης επὶ θιὶ θαλάσσης, 

όφρα ἴδητ᾽ αἱ κ ύμμι ὑπέρσχη χείρα ΚΚρονίων 5 

ὋὪς γε ποίρανεων ἐπεπωλείτο στίχας ον ρῶν. 350 

ἦλθε ὃ επὶ Κρήτεσσι, κιὼν ἄνα οὔλαμον ὠνδρῶν. 

οἱ αμφ Ἴδομενηω θαίφρονα θωρήσσοντο" 

Ἴδομενευς μεν ενὶ προμάχοις, συι εἴκελος ὀλκὴν, 

Μηριόνης δ᾽ ὥρα οἱ πυμάτας ὤτρυνε φάλαγγα». 

τοὺς δὲ ἰδῶν γήθησεν ὤναζ ὠνδρὼν ᾽ Αγαμέμνων, 255 

αὐτίκα οὃ Ἴδομενία, προσηύδα μειλικίοιση" 

Ἰδομενεῦ, περὶ μέν σετιω Δαναῶν ταχυπώλων, 

ἦμεν ενὶ πτολεμῳ, ή) ἀλλοίῳ επὶ ἔργω, 

{δε εν δεθ᾽, ὅτε περ τε γερούσιον αἴθοπωα οἶνον 

248. Γειρύατ’. 240. ὄφρα Εδητ’. 5ο. νυ]ς. ὥς ῥ) ὄγε. 
251. ἀνὰ Γουλαμόν. 953. συὶ Γείκελος. 254. ἄρα Γοι. 
ο55. δὲ Ειδὼν γήθησε Γάναδ. α58. ἐπὶ Εέργῳ. 950. αἴβοπα Γοϊνον. 

φοτῖ, Ιπ[α]ῖοί Εαίο ἀοκιιπαξΙ. οὔ νυ σέβεσθε, ἐντρέπεσθε. 4ΠΠΟΠ Ριάεί {---244. (διὰ) πολέος 
πεδίου θέουσαι.----24 7. ἔνβα τε νπες, 1Π τηθθΙα οβδίτα. 

251---260. ΠάοππΘΠΘΙΗ οαπα ᾽Μεπίοπο αάῑε οί Ποτίαίαν ΑΡαπΕΠΙΠΟΠ.----254. ἈΤονῖο- 
πες εγαῖ οὐραγός.---257. Αολίνὶ παχύπωλοι οπστς5. οε]ογίίοτ Ἀρεπίες. ---255. Ὠϊοας, 
ποσα οποτε Αραπποπιποή. Πάοπιεπθο Ργοῖρααπι ῬούιΗξ Παβετο ἵπ Ῥε]]ο ναι Ῥαρπα 
ἐνὶ ππτολέµω Ἀοηίοει Ρατίθπι ρισᾷ Ῥοίίογθπα ακεϊρηαπιάο, γέρας ο Αάάῑς: 
αἰῖς ἵπ τες: ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργω, πράγματι. Ρέα τῇ προεδρία ἐν σῃ συµβουλῇῃ. αῖ 18 ρεῖος 
δεπίθη ατα τοβατείτ. Με]ις Ἠαο ἵπ Ῥομο]. Ῥ. Ύπαπι αρ. Ἠπκίαίὴ. οξ. Θ. τότ. τό». 
---.590. γερούσιον οἶνον ἀῑκίε νίπιτα φοηῖρας Ργαμετὶ 5οΗ πι Ἠοπουἳς οπ1σδα. Οείθγιπι 

χέες.] ᾿Επωείδιστο. Οὔ νυ σέβεσθε:] στηκυῖα ἐκ τεσσαράκοντα ἀνδρῶν. "Ἡ 
Οὐκ ἐντρέπεσθε; 2943. Τίφθ' οὕτως. δὲ φάλαγξ τάξις ἀπὸ ἑκατὸν εἴκοσιν 

Τί δή ποτε οὕτως ἀργοί. Τεθηπότες.] ἀνδρῶν. 352. Αμϕ' Ἱδομενα.] Περὶ 
Ἐκπεπληγμένοι, δειλωθέντε.. Νεβρο.] τὸν Ἰδομε]α. 3254. Πνμάτας.] ἛἜ- 
Ἐλάφων βρέφη. 3244. Θέουσαι.] Ἔρέ- σχάτας. Ωτρυνεν.] ᾿Βσπούδαζε. παρ- 
χουσαι. 9245. Οὐδ ἄρα τίς σφι μετὰ άρμα. Φάλαγγας.] Τάξεις στρατιωτῶν 

φρεσί γίγνεται ἀλκή.] Οὐδὲ μίαν ἔν- εἶπεν ὁ Ποιητὴς, ἐπειδὴ τὸ παλαὼν ξύ- 

γοιαν ἀλκῆς καὶ σωτηρίας ποιοῦνται. δει- λοις ἐμάχοντο, φάλαγγας δὲ ξύλα ἐκά- 

λιῶσι. ᾽Αλκή.] Δύναμις, ἀνδρεία. 347. ουν οἳ ἀρχαῖοι. Ἔτι γοῦν καὶ ἡμεῖς τὰ 
Μένετε.] Προσμένετε. 948. Εἰρύαται.] ἐκ τῶν ξύλων οἰκοδομήματα φάλαγγας 

Ἑἱλκυσμέναι εἰσίν. Ἐθπρυμνοι.] Καλὰς καλοῦμεν. 256. Μειλιχίοισι.] Ἱροσ- 

πρύµνας ἔχουσαι. Ἠρύμναι δὲ καλοῦνται ἍἨνέσι, πράος. 957. Περὶ μέν σε τίω.] 

τὰ ὄπισθεν µέρη τῶν νεῶν. ᾿Επὺὶ θιί.] Περσσῶς μέν σε τιμῶ, ὅ ἐστιν ὑπερ 

Ἐπὶ τῷ αἰγιαλῷ. 3251. Γιών.] Παρα- πάντας. 3558. ᾽Αλλομ.] ᾽Αλλὰ καὶ ἐν 
γενόμενος. ᾿Ανὰ οὐλαμόν.] ᾿Λνὰ τὸν θ0- ἄλλῳ τῷ οἱωδήποτε. "Ερηφ.] Πράξει. 
ρυβον, κατὰ τὴν συνέλευσιν καὶ ἄθροισιν Λέγει δὲ, τῇ ἕδρᾳ. 3950. Γερούσιω.] 
τῶν ἀνδρῶν. Οὐλαμὸς δὲ τάξις συνε- "ντιμω, κατὰ τιμὴν διδόµενω γέρας. 
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Ἀργείων οἱ ἄριστοι ενὶ κρητηρι κέρωνται. 26ο 

είπερ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε καρηκοµέωντες Ἄχαιοὶ 

θαιτρον πύωσι, σον δὲ πλείον δεπας αἰεὶ 

ἑστηχ» ὥσπερ Εμοὶ, πιει, ὅτε θυμος ἀνώγοι. 

ἀλλ᾽ ὄρσευ πόλεμονδ. , οἷος πάρος εὖχεαι είνοι. 

Τον ὃ αὖ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ὤγος, ἀντίον ηύδα᾽ 

᾿Ἄτρειδη, μάλα μεν τοι εγων ἐριήρος εταίρος 

ἔσσομαι ὡς τὸ πρώτον ὑπεστην καὶ κατένευσα᾿ 

αλλ᾽ ἄλλουε ὄτρυνε καρηκοµόωντας ᾽Αχαιως, 

ὀφρα τώχιστα μαχώμεν επεὶ σύν γ᾿ ὄρκε ἔχευαν 
Έρως" τοῖσι ὃ αὖ θανατος καὶ κήδε ὀπίσσω 

ἔσσετ᾽, επεὶ πρότεροι ὑπὲρ όρια δηλήσαντο. 

Ὃς ἔφατ᾽ ᾿Ἀτρείδης δε παρῴχετο Ὑηβόσυνος κηρ. 

ἦλθε ὃ) επ᾽ Αἰώτεσσι, κιὼν ὤνω οὐλαμον ὠνδρων. 

τὼ οὲ κερυσσέσθην, α αμα δε νεφος έἴπετο πεζων. 

ὡς ὃ ὅτ ἀπὸ σκοπιής εἶδε νέφος αἰπόλος ὠνὴρ, 

ο6ς 

27ο 

δ 

ϱ6ο. γιι]ς. κρητῆρσι. 264. νι]σο. εὔχεσ. 973. ἀνὰ Εουλαμόν. 
οη5. Γεῖδε. 

Ίοσας Ἠϊο ἆδ Ἱοπογς ρεϊποῖρίθιις αχ ΡΙίο ἵπ ερι]ῖς Ἰαταίογο νΊπο ρροφίτο «εΏρθ Π]θ- 
πηοταίας οσί: αἷάε 1ΠΕ. 349: εί Μ. 310. 311.---2602. δαιτρὸν πύωσι, κατὰ τὸ δαιτρὸν µεε- 

μερσμένως Ῥοσίομε δια ουῖφαθ ο ἀπππθησο, ἀκεπίριίε, αρροφίτα.----6.. Άρθεαιπη, Ἀσ- 
οἴπρε {ο αἆ Ῥυρπαπι.---267. ὑπέστην τθροπάεί τῷ: εὖχεαι ν8. 264---3260. σύν γ᾿ ὄρκι 
ἔχευαν, συνέχευαν, Ῥτορτία οοπΕυπιάσσθ, εἴ «ασνατο, αἄεοφπε νΙο]αγε, 6ο(ι1θ ἴρ5ο {ο]οτο, 
ΓΙΠΙΡΕΓΘ. ἌΝαπι 1π ἔωάετθ ΠΟΙΟ Ἰηθδέ τοῦ συντιθέναι. συνήκη. διατιθένα,. Έτρο οοἩ-- 

τατῖαπα θξί συγλέευ. Βϊ 271. ΙἴΘΓΙΠΙ ἐδηλήσαντο, ἠδίκουν, ὑπὲρ, παρὰ, τὰ ὅομια. ΟΟΠίΤ8 
Ιπάποῖας. 

375. Ῥτεο]ατο οτησαία οοπιραγαίίο, 1» 1Π 5οἷα ποῖοπθ Ππιθγοςς οπίθγνα» νεγκαίασ 
Αθ ]απιοζα πιοΙΟΠΘ τοῦ πυκνοῦ καὶ τοῦ καταπληκτικοῦ. Τοῖαι συχνα) (ὡς πυκνῶς) φάλαγγες 

κυάνεαι ἐκίνυντο, ὡς ἔρχεται νέφος πυκμὸν μέλαν. Ἀε]ηια δαπῖ οσπαπηθηία, 64018 ρτα»- 
οἶατα. Οοπιραταβοποτα αἀιπηυγαν]ε τση. Ἐπ. ΧΤΙ. (5ο. 504. οκοτῖδϊέ αιέθτι ἔτ- 
Ῥήποπα 56α Ῥγουθ]]ατα εκ 60 ᾳεΠθτθ, φιοὰ ἔγρµοπεπι 56 εοπθρ]ηῖαπα αρρθ]αβαπε: ν. 
Ῥμηῃ. ΤΠ. 5. 48. Α Πίος (οπιρεταίατ οοπαραταῖο Τπβ. Ε. 522. 844. Ῥαπ]]ο απίε 274. νέφος 
πεζῶν, ηιιοᾷ Ματο τεάά]άΤε πύπεδις ρε τό, πῖ αρα πτδες, εκ Ρτίκου ΦΘΙΙΠΟΠΕ 5θνα- 
ταπα, αἲῖς φποφπθ ροεεῖν ρ]ασυῖς, ας Αροβοη. ΜΥ. 307. 

Ἐπεὶ σὺν ὅρκῳ ἔχευσαν.] ᾿Ἐπειδη συνέ- 
χευαν τοὺς ὅρκους. ἐπιώρκησαν. 3279. 
Κήδεα.] Κακὰ, λῦπαι. ᾿Οπίσω.] Με- 
ταταῦτα. 273. Παρῴχετο.] Παρηλ- 
ϐεν. Γηθόσυνος κηρ.] Χαίρων τῇ ψυχῇ. 

Αΐθοπα.] Μέλανα. 36ο. Κέρωνται.] 
Κιρῶσι. 262. Δαιτρόν.] Μεμερισμέ- 

νον, διαιρετόν. Πλεῖον.] Πλῆρε. 39263. 

᾿Ανώγοι.] Κελεύαι. 3964. Ὄρσευ.] Δι- 
/, ΄ ιά 3/. τ εγείρυ. Πάρος.] Ἡρότερο. ὮἘὔχεο εἷ- 

α74. Τὼ ναι.] ᾿Αντὶ τοῦ, καυχᾶσαι ὑπάρχει. 
ο6ς. ᾽Αγός.] Ἡγεμών. Παρὰ τὸ, ἄγω, 

ῥπμα. 266. Ἐρήρος] ΄Άγαν εὐάρμο- 

στος, ἐπιτήδειος. 267. "Ἔσσομαι.] 
Γενήσομαι. Ἡν εἰμί. Πρῶτα.] Πρότερον. 
ἐξ ἀρχῆς. Ὑπέστην.] Ὑπεσχόμη». 268. 
Ὄτρυνε.] Ἡροτρέπου, παρώρμα. 3260. 

273. Οὐλαμόν.] Τὸ πλῆθος. 

δέ.] Οὗτοι δέ. Κερυσσέσθην.] Καθωπλί- 
ζωτο. ἨΝέφος.] Πύκνωµα, πλῆθο. “Ὁ 
τρόπος μεταφομὰ, ἀπὸ τοῦ ἀθροίσματος 

τῶν νεφῶν. Ἐϊπετο.] Ἠκολούθε. 2756. 
᾿Απὸ σκοπιῆς.] ᾿Απὸ ἑψηλοῦ τόπου, ἄφ᾽ 

Νέφος.] 
ο ” ο. 

ον εστι περισκοπησαι και ὀδει». 
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ἐρχόμενον κατο, πόντον ὑύπο Ζεφύρι ἑωής" 

τῶ δε τς ὤνευθεν ἐ εόντε, µελάντερον, ἠύτε πίσσα, 

φαίετ' ίον κατὰ πόντον, ὤγει δὲ τε λοίλαπα πολλήην᾿ 

ῥίγησεν τε ἰδων, ὁ ὑπό τε σπέος ἤλασε μήλα" 

τοῖαι ἅμ Αἰάντεσσι Διοτρεφεον αἰζηων ο8ο 

δµῖω ε ες πόλεμον πυκμα) κίνυντο φάλαγγες 

κυώνεαι, σώκεσί τε καὶ ἔγχεσι πεφρικυιαι. 

καὶ τοὺς μὲν Ύήθησεν δὼν κρείων Αγαμέμνων, 

καί ρα 5 φωνήσας ἔτεα πτερόεντα προσηύ αι” 

Αιαντ» Αργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνωνη οὓς 

σφοῖ μον οὐ Ύαρ ἔοικν, ὀτρυνέμεν. οὔτι κελεύω' 

αὐτω γαρ μάλα λαον ὀνώγετον ἴφι μάχεσθαι 

αἲ γαρ Ζευ τε πώτερ, καὶ Αθηναίη, καὶ Απολλον, 

τόιος πασμ θυμος ἐ ἐνὶ στήθεσσι Ὑένοιτο. 

τῷ κε τόχ, ἡμύσειε πόλις Πριώμοιο ἄνακτος, 209 

χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρησω ἁλουσά τε, περθοµενη τε. 

276. Ζεφύροιο Ειωξῆς. 
᾿Αρηϊθόων. 983. γήθησε Ειδών. 

987. 1ιες. ἀνώγετε Είφι. 

9/0. ῥίγησέ τε Ειδών. 

309. Πριάμοιο Γάνακτος. 

980. νι]ς. Λἰώντεσσω 
984. Γέπεα. 586. ἔξοικ.. 

201. ἡμετέρησι Εαλοῦσα. 

382. κυάνεαι ΠΟΠ ἴαπι αγπιῖδ, ἨπδΊη ϱα Γι]σοπί, 5οά ποπ] ζμάῖπο 6 Ἰοπρ]παιιο Ῥτο- 
δροσία.---μοσγθηί ]ιαφεῖς εγεοίῖε, αιῦ ργοπιπεπήϊύι.-- 3286. σφα!, ὑμᾶς δύο. 

309. ἠμύσειε. κλιθείη. πορθηθείη. ή ζς 

᾽Αχλύν. Αὐπόλος] Αἰγωόμα. ο76. 
Κατὰ πόντον.] Διὰ τῆς θαλάσσης. Ὑπὸ 

ζεφύροιο ἰωῆς.] “Ὑπὸ τῆς τοῦ ζεφύρον 
πνοῆς. Ἑνρηται δὲ ζέφυρος, ὅτι ἀπὸ ζόφου 

. / Δ 9 ΄ 3”. ο 
πνεῖ. ζόφον δὲ την δύσιν ἔλεγον οἱ ἂρ- 

277. Τῷ δέ τ' ἄνευθεν Ιόντι 
/ 3»). « ΄ . 34 

µελάντερον, ἠύτε πίσσα, Φαίνετ ἰόν.] 

χαῖοι. 

τν. ΄ ΔΝ λ αρ 2, 
«τικτεον Ψψετάα το ο επειτα 

ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς ἀναγνωστέον" ἠῦτε 

πίσσα. ἵν ᾖ, τῷ πόῤῥω διατελοῦντι µε- 

λάντερον αὐτοῦ καταφαίεται τὸ νέφος, 

καὶ ὅμοιον πίσσῃ. ᾿Άνευθεν ἰόντι.] Πόῤ- 
ς 8 ρα ͵ τν 
ῥωθεν ἐρχομένῳ, ἢ πορενοµένῳ. Μελάν- 

τερον.] Αντὶ τοῦ, µέλαν, συγκριτικὸν, 

ἀντὶ ὑπερθετικοῦ. 278. Λαίλαπα.] Συ- 
Δ αι Ν Ν ”/ 

στροφὴν ἀνέμου. καταφορὰν μετὰ Ὁμ- 

βρου. 3279. Ῥέγησεν.] ᾿Εφοβήθη. “Ὑπό 
ο ”/. 

πε σπέος.] Ὑπὸ τὸ σπήλαιον. Ἠλασεν.] 
ν πα 

Ἐϊσήλασεν, ἤγαγε. Μῆλα.] Τὰ πρό- 

βατα. 38ο. Τααι.] Τοεσαῦται καὶ 
.» ᾿ .- .ν τοαῦται. Αμ’ Λἰάντεσσι.] Ὁμοῦ τοῖς 

Ὢο νους Ἠας ν. Β. 148. 279- 

Λίασω. Αἰζηῶν.] Νεανιῶν. 981. Πν- 
κια. Πυκναὶ, πολλαί. Κώνντο.] Ἔ- 

282. Κιάνεαι.] Μέλαμαι, 
κυανέῳω χρώµατι παραπλήσιαι, ἢ πυκναί. 
Σάκεσι.] Ταῖς ἀσπίσι. Ἔγχεσι.] Δό- 

ρασι. Πεφρικιῖαι.] Τῇῃ ἀνατάσει τῶν 

δορώτων πεπυκνωµέναι. 253. Τοὺς µέν.] 
Τούτους μέν. 5894. Ἱζαί σφεας.] Καὶ 

9ῦ5. Ἡγήτοε.) "Ἠγεμόνες, 

986. Σφᾶϊν.] “Ὑμᾶς. οὐ 

γὰρ ἔοικεν.] Οὐ πρέπει γάρ. 

μεν.] Παρορμᾶν. “ὉΟ δὲ νοὺς" 

κινοῦγτο. 

αὐτούς. 

διατάκται. 

᾿Οτρυνέ- 

ἡμᾶς μὲν 

οὗ παρορμῶ. οὖδε γὰρ προσήκει. 287. 
᾿Ανώγετο.] Κελεύετε. 285. Α γὰρ 

Ζεῦ τε πάτερ] Εἴβε γὰρ ὦ Ζεῦ πάτερ. 

"Ἔστι δὲ ἐπίῤῥημα εὐχῆς σηµαντικύν. 

280. Τοῖος πᾶσι θυµός.] Τοιαύτη πᾶσι 

προθυμία. 20ο. Τῷ κε.] Οὕτως ἂν 
ταχέως. Ἡμύσσειε.] Κλιθείη, πορθη- 

θείη. 201. 'Αλοῖσα.] Ληφθεῖσα. 9902. 
Λίπεν.] Κατέλιπε.. Μετ’ ἄλλως.] Πρὸς 
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ὋὪς εἰπῶν, τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, 8η δὲ μετ ἄλλους" 
6θ᾽ ὄγε Νεστορ ἔτετμε, λιγυν Πυλιων ὠγορητην, 

οὓς έτάρους στελλοντα, καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι, 

ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντω το ̓Αλαστορώ τε, Χρόμιόν σε, 205 

Αίμονα τε κρείοτο, Βιαυτώ τε, πειµενα λαών. 

ἵππηας μὲν πρώτα σὺν ἵπποισι καὶ όχεσφι, 

πεζος δ᾽ εξόπθεν στησε πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς, 

έρκος ἐμεν πολέµοιο' κακοὺς ες µέσσον ἔλασσεν, 

ὀφρα καὶ οὐκ εθέλων τις μῥικαΐη πολεµίζοι. 39ο 
ἱππεῦσι μεν πρὠτ' ἐπετελλετο' τοὺς γαρ ἀνώγει 

902. Γειπών. 3204. Ρο. 3905. Υι]ρο τ᾿ αΌοοί. 399. νι]ς. πολεµίζη. 

302-415. Ψουῦα [αοῖς Αβαπιοπιηοπ οἳὰ Νεσίοτθ. 
3094. 5ᾳ- μου πο] ἆσ ρεϊπιὶς ἑαποᾶσες. εἰοπποπίς α Νεκίοσῖς αποίογίί(αίθ τερε- 

Ον οοηποοίθιιἶς οσα 15 41155 Β. 362. 50ᾳ. ἰπαθῑία εταηίς οί αἀαῖία Ῥμα]απσο . 
126. 5. οἱ ἩΠ. 313. 8η. αῦ οοάεπα ἸἈΝεσίοτα Ῥγοβροία Ἰηνθηία πηπΙοηά Οσα. οαδίγοσπι 
νιάευίτηας Ἡ. 337. 5η. εί ση απίθ οπδίτα οοηδιεπάατατα ΤΠ. 65. Ἠεάσιιπε 

απζοπη ία Ἠτιο: φαοὰ Ῥτίπια αοῖο οπστας Ρα]Ηοῖ οοΠοσαπέαςς δεοαπάα εί Γεγία αοῑο 
Ροφτέες, νεγαπα αἷς μὲ ἀείοτίογος οορῖο» Ιδία, ναμάϊοτος Ἠας Ροβίτεπηα οο]]ουρηίας, πε 
ποθορσδί(αίθια Ραρηαμάϊ Ἰφεῖς {αοαπί. ΑΙέθγαπι οσί, φιιοά Ῥτοαἰρίαις, τε 1ρχε οπτππα 

ονάο απο Ἱπαρείιι δί αοῖο α πα] Ίπ Ἠοδίεπα ἱπέογαίις, δἱ, αδῖ. Ποσίεπα ατΏροτίε, ο οπττιι 
απῖδᾳαθ 5ο Ἱαδία αἀνθτειις 5ο σίαηίεπι Ῥείαί: πον ΑπζεπΙ ας απίε αῑος οπσγιι 

ονοοίις ἵπ ἔπτραπα οὐδίαπίθπα απέ ἵπ εἱηπσα]ος Ιπνομαίας, πες ο ου σπα ἀθεορπάαί αἆ 
Ῥαρπαπάνπη, Αποζοσιαίοπι ργοθρΏς εκ 6ο Ῥατας ἸἈΝεσίου, 298. 390. αιιοᾷ ατα 5ιι- 
Ῥοπίονῖς ορίαΏς Ἠθτοςς 6ο πποτθ Ραρπανοτίπες οἳδί Ἀου Ῥασαπα Ῥτοβαβί]ε Πές παπα 9εγο 
ἀθππάπα απς οἱ ταζῖο ϱο Ῥτουθνίέ, αἱ Ῥος ογάΐπες Ράρπατο Ποπίπος ἀἰπορτοιί. Ἰασῖς 
τπαθ. πηγα ξίοπθτα, αποά πθο Ἰπ Ῥήσπα Ῥαπ]]ο Ῥοσέ οοπιπηῖσεα πθο 1π αὐῑα ογἴπος 
ῬηρπαπΏπτα ες Ργωνοπϊρίο εειναπίασς Ῥαρπαπί οπΊτα (ππππαπα, οἱ οπστα ενεο, ος 
πποᾶο Ἠϊο, πιοᾷο α]ί6; πρόµα-γος απῖο ἄοῑθπι Ῥτοδς. Θο ἆς οπττα ιἶάεπι ρασπαζας 
8. τ18δ. Ῥ. 465. Αι ἀεσερπαϊς 4ο οστα εξ ρεάςος ρασπαί Ῥαϊτοσ]αςδ οσα Βατρεάσπα 
Ἡ. 426. 437. Γεποπάαπα {αππθπ, Νεσίοτεπα διιας ἵαπίιπι ουρίας 1Π5ίΓΙΘΓΕ, ΠΟΠ. ΟΙΠΠΘΙΠ 

Αοπίνογση αθἴεπα : αιιοᾷ Ῥομπς οὐκογνανεταί Ἐοοθρρεπ. 
304. 5. πηρα. οὓς ἑπάρους (τοὺς) ἀαφὶ Π. (ὄντας.) 

507. ἵπππας Ἰπῖ. ᾗς οπσγα ρασπαπ{ες.---209. ἕρκος ἔμεν πολέμοιο, αοῖθῖ τος, ΒΤΠΙΗ- 

ΠΙΘΗΠΗΠΙ. 
3οι. Ἠεοίθ πια Ρίο πιοηίοπα Ῥοεί οοπςα(ῖςςο 115. οτι 5αρ. αἆ ν5. 204. ἀῑοία 

«απῖ. πε Ῥοδία ο οἵτα. Ῥιρσπαπίθ ποἩ πήπας, Ύπαπα ροάϊίος, οτάίποπα 5ετνατο, 

τοὺς ἄλλους. 3203. Ἔπετμεν.] Κατέ- Οὐ γὰρ λόγο ἕξει τὸ, Ὄφρα καὶ οὐκ 
λαβε. Λιγύν.] δν, τὸν συμβουλεύ- ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζι. 908. 
ειν προσηνη. 204. Οὕς.] Τοὺς ἰδίυς. Πεζοὺς ὃ' ἐξόπισθεν.] Τοὺς δὲ πεζως ἐξ 

Στέλλοτα.] “Ἑτοιμάζωτα, διατάσσω- Ἁεὐωνύμων. Εσθλούς] ᾿Αγαθοὺς, γεν- 

τα. 205. ᾽Αμϕὶ µέγαν Πελάγωτα, γναΐοως. 300. Κακοὺς ὃ ἐς µέσσον ἔ- 

᾽Αλάστορά τε, Χρόμιόν τε.] Οὗτοι τα- λασσε.] Τοὺς δὲ ὥσθενεῖς καὶ δειλοὺς 

ξίαρχοι ὑπῆρχον. βασιλεὺς δὲ πάντων κατὰ τὸ µέσω συνέκλεισεν. ἐπὶ γὰρ 
τῶν ἨΠυλίων Νέστωρ. 3207. Ἱππῆας µετώπου τάσσει τὴν φάλαγγα, οὐ κα- 
μὲν πρῶτα.] Τοὺς μὲν ἱππέας ἐπὶ τοῦ ταβάθους. τουτέστι, μεταξὺ δύο ἀνδρεί- 

δεξιοῦ μέρους. Ἱππῆας μὲν πρῶτα σὺν ων ἕνα κακὸν ἔβαλλεν. "Ελασσε.] Σννέ- 
ἵπποισι καὶ ὄχεσφι.] Πρώτως εἰκὸς, εἰ- Άλασε, συνέκλεισε. 399. Ὄψρα καὶ 
ῥῆσθαι τοὺς ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρως ἑστῶ- οὐκ ἐθέλων τις ἀναγκαίῃ πολεμίζη.] “Οἵ- 

πας. ὄπισθε δὲ, τοὺς ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ. πως καὶ μὴ βουλόμενός τις, τῇ ἀνάγκῃ 
ὡς εἰκὸς, μεταξὺ τετάχθαι τοὺς δειλούς. προσέχων, πολεμ]. 391. Ἐπετέλλετο.] 

τοί,. 1. Ῥ6 
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σφους Ίππους ἐχέμεν, μηδε κλονέεσθαι ὁμίλω. 

μηδέ τίς, ἱπποσύνη τε καὶ ἠνορεηφι πεποιθὼς. 

οἱος πρόσθ' ὤλλων μεμάτω Ύρωεσσι µώχεσθαι, 
η 

μηὸ ανα χωρείτω" ὠλαπα δεύτεροι γαρ ἔσεσθε. 

ὃς δέ κ᾿ ὠνῆρ ἀπὸ ὧν ὀχεων έτερ ἅρμαθ. ἵκηται, 

ἔγχει ὀρεξώσθω" επει] πολὺ φέρτερον οὕτως. 

ὧδε καὶ οἱ πρότεροι πόλιως καὶ τείχε ἐπόρθουν, 

τόνδε γόον καὶ θυµὸν ε ενὶ στήθεσσιν ἔ- έχοντες. 

Ὡς ὁ Ύέρων ὤτρυνε, πάλαι πολέμων εὖ εἰδώς' 
καὶ τὸν μὲν Ύήθησεν ἰδὼν κρείων Αγαμέμνων, 

καί μυ φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα΄ 

Ὢ γέρο, εἴθ᾽ , ὣς θυµος ε ενὶ στήθεσσι φίλοίσυ, 
3096. ἀπὸ Γῶν. 319. Γειδώς. 311. γήθησε Ειδών. 312. [έπεα. 

πθηιθ 6ΠΙ εργθᾶ, 5ρά τοὺς ἵσπου, ἔχέμεν, ουπγάς η Ίοεο, ἵπ ονάπθ, τεπθτε, μηδὲ 
κλονεῖσθαι, ἀπώκπως Φίρεσθαι, ἐν ὁμίλω, νε] ἵπ αοῖε ραρπαπίῖαπη, νε] τιῖ πθο Ίρ8ος ΙποοΠ- 
αῑίο ρ]οβο παϊδορτί Ῥγοορίαί, Ἠιίο οοπίγαγίπη ον αἰίθαπα, αιιοά οανειῖ νη]έ, 393 
--3ο5. θΥ6ΠΙ οπσγι απο οθίεΓος από ἵπ οχίτεπια αοθ πιοταν!: 6υρο οτάῖπθς ο γτας 58Γ- 
νατο νι]έ. 

393. Τταηβϊίοπθπα αἆ 5εοιηάαπα Ῥθγεοπαπα {αο]ς φοπίος: εαπα Πληκίταί ΟἸατ]κα, οί 
Ίαπα 8ομ. ἙῬ. πε απῖς αιπ]ραπάϊ Ῥον]θία απῖ απ γἰγιαίο εχι]ίσης, Γ6ΓΟΟΙΕΙ5, οΥάΙΠΘΠΙ 
εκοράαί.---ὑπποσύνην Ο1οῖξ τὴν ἱππικῆν Ἡ. 6. τὴν ἠνιοχικὴν ἀρετήν.---Ῥεταῖέ 3ού. 7. Αἲ 5ὶ, 
ἀποιέ, αἲ οοπβἰοξαπα Ῥογνοπίατα Εποτῖί, οἱ οπστας αρα οΓΙπα αάνοτερ αοῖθί, 
Ίοπρα Ἠαφία 4ος οπσγα 510 Ρεβίο Ἠοδίοπι: αἀθοηπο 4 οπσγὰ 5πο πε ἀεσορπατο αἱ οι 
Ἰοδίθ Ῥθάθπα ϱΟΠ{ΕΓΤΘ θδἠπείο.---ὦπὸ ὧν ὀχγέων Ῥες 5ε ποπ. φαθῖς οοπηπιοᾶς ἀἰσίτη ο5ί, 
ΡΟ σὺν, ἐν ὄχιεσιν ἑαυτοῦ. γθτιπα ουγθτκαίιχ αΠΙπΙΟ Ἰου, αιιοᾷ ἆδ οπσγα. Ποδίθιη ασρτεά]- 
απ. Έτρο εδὲ: απῖ ο οπσγα 810 ραρπαπάο αἲ αἰέογίας οπγγάπα ρεγνθπογῖέ, Ἀοδίεπι Ἰαδία 
Ρεϊίο: ἔγχει ὀρεξάσθω (κατ αὐτοῦ.) πὰ νεαιῬιπῃ, }γοίεπαίο κε, (46 οπστα, Ῥγοπηϊηθίο,) 
οτἶπι Ἰιαδία ἴπ επ. Ἐδί οπῖπι Ίο 1515 τοῦ ὀρέγεσθαι, επίρπάετε 56, (κατὰ) τινος (συν) 
ἔγλε. Β]ο Ε. δ5 1. 2. θἱ α].----398. Φιιῶταδ, (ποπιοάο οπσγα Ιπνθοῦ πτὺος οκρασηατ]ης 2 
πόλιας καὶ σείγε᾽ ἐσάρθουνὃ » Βοϊϊοεί Ἠγοῖεῖ αἰαῖθιις ατθθς ποπ ορρηρπαβαπίας ππαο]λ]- 
η], φεά Ῥετ Ῥαρπας απία Ἱατραπι, θί Ῥες οορία5 ἵπ ΙηδίάἩς οοΠοσδίας: ν. ο. Σ. 595. 5η. 

5 

310 

Ἡροσέτασσεν. ᾿Ανώγει.] Ἐκέλευε. 3902 

Σφούς.] Τοὺς ἰδίυς. ᾿Εχέμεν.] Κατέ- 

χει». Κλωέεσθαι.] Ταράσσεσθαι. 303. 

Ἱπποσύνῃ.] ΤΠ ἱππικῇ ἀνδρείᾳ. ᾿Ἠνορέ- 
ηφι.] Τῇῃ ἑαντοῦ ἀνδρείᾳ. Πεποιθώς.] 

304. Πρόσθ' Τεπιστευκὼς, τεθαῤῥηκώς, 

ἄλλων.] Ἔμπροσθεν τῶν ἄλλων. Με- 
µάτω.] Προθυμείτω. 305. ᾽᾿Αλαπαὸ- 
νότεροι γὰρ ἔσεσθε.] ᾿Ασθενέστεροι γὰρ 

306. ᾿Απὸ ὧν 

ἰδίων 

καὶ εὐχείρωτοι ἔσεσθε. 
ὀχέων.] ᾿Απὸ 
Ἔτερ' ἄρμαθ' ἵκηται.] Εϊς ἑτέρου ἅρμα 

” 

παραγένηται. 397. Ἔγχει ὀρεξά- 
8 / 5 20 

σθω.] Τῷ ὃόρατι ἐκτεινάτω, πολεμη- 

σάτω. ᾿Ορεξάσθω.] "οῦτο τὸ ῥμα 
κατὰ τὴν ἑρμηνείαν αὐτὴν Κητεῖται. 
Καὶ οἱ μὲν φασὶ, παραγγέλλειν αὐ- 

ν α ον Ἀ / ε/ 3 τὸν, ἵνα, ὃς ἂν πολεμίου ἅρματος ἐπι- 

τῶν ἁρμάτων. 

͵ ο ῃ ͵ βῃ. µάχηται, καὶ μὴ ἐξελαύνειν σπου- 
ο) Ἀ 

δάζῃ. Οἱ δὲ οὕτως ὅστις δ' ἂν, φη- 
-. / 

σὶ, ἀποπέσῃ τοῦ ἰδίου ἄρματος, καὶ 

ἐπ) τοῦ πλησίο παραγένηται, μὴ Ἱ- 
/ Ν Ν σ. ο Ν 3 ε) / γιοχείτω, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐν ἀγνοίᾳ 

ω 3 κ ο ων α/ ο η 
τοῦ θους τῶν ἵππων' δόρατι δὲ μᾶλλον 
ε] ΄ Ν / εν 3 
ἀμυνάσθω ποὺς πολεμίους, ὃ ἐστι, πολε-- 

/ 

Ἐπειή.] ᾿Ἐπειδή. Πολὺ φέρτε- 

398. Ὢ- 
μείτω. 
ρον.] Κατὰ πολὺ κρεῖττον. 
δε.] Οὕτως. Καὶ οἱ πρότεροι.] Καὶ οἱ 

/ ε Ν ς . /. προγενέστεροι, οἳ πρὸ ἡμῶν. Πόλιας.] 
Πόλεις. ᾿Ἐπόρθουν.] Κατέστρεφον. 390. 

Τόνδε νόον.] Ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χρώμµενοι. 
81Ο. ἨΠάλαι πολέμων εὖ εἰδώς.] Ἐκ 
πολλοῦ Ἀρόνου ἀσκηθεὶς τὸ πολεμεῖ. 
τουτέστι, πολλάκις πολεμήσας, καὶ τού- 

311. Καὶ τὸν 
ο) 

8413. Εἰθ' ὡς 

. ”/ 
του πεῖραν ἱκανὴν ἔχων. 

, ο ττο η 
μέν] Καὶ τοῦτον μέν. 



πτΕ: Ἱν. ΙΛΙΑΔΟΣ δΔ. α1ή---321. οι 

ὡς τοι γουναθ᾽ ἐποιτο, βιη δέ τοι ἔμπεδος είη. 

ἀλλά σε γήρας τείρει ὁμοιίον. ὡς :ὀφελεν τις 316 

ὀνδρων ἄλλος ἔχειν σὺ δὲ κουροτεροίσι μετείναι. 
Τον δν ἡμείββετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

᾿Ατρείδη, µάλα μεν τοι ἐγὼν εθέλοιµι καὶ αὐτὸς 
ὣς ἔμεν, ὡς ὅτε δ τον Ἐρευθαλίωνα κατέκταν. 

αλλ᾽ οὕπως ἅ ἅμα πωντω θεοὶ δέσαν ἀνθρώποιση. 339 

εἰ τότε κουρος ἔα, νυν αὐτέ με γήρας ἱκάνει. 
ἄλλα καὶ ὣς ἵππευσι µετεσσοµαι, ἦδε κελεύσω 

βουλή καὶ μύθοισι’ τὸ γαρ Ύερας ἐεστὶ Ὑερόντων. 
αἰχμῶς ὃ αἰχμώσσουσι νεώτεροι, οἵπερ ἐμεῖο 

318. νιι]σ. µάλα µέν κεν ἐγώ. 

313. εἴθε γούνατα Σποιτό σοι, ΕΙΠΑ Εδὶ αακίέ (ἔπεσθαι Ῥτο παρεῖναι) νῖροτ Ιανεηῆ]]ς, 
τοῦας οσα ασταίο, (4109 ος τὰ γούνατα αὖ Ἠοπποτο ἀθο]ανατὶ φο]οηί, ν. ο. Ῥ. 451. 
5ο.) Ίτα, τις ΕΙ αἀσςί τοῦ απὶπαϊ ἵπ ΡεοίΟΓΘ Ι---«215. πὸ γῆρας ὁμοίίον, 5ΗΙΘΟΙΙ19, σι] 
ΟΠΊΠ65 ραγί(ος οὐποσἳ ΦΗΠΙΙ5, ΟΠ ΠΟΔΙΟΠΘ {απιθπ. ππο]κίῖα οἱ ππα]ογιπα, 41105 ΘάΠ1 
Ῥτοιηηξς αξ πόλεμος ὁμοίίος, ΡΙΡ η, αι οπιΠΙρις Ῥατίίος οχίθπα ἔεττο Ῥοΐθσί.---216. 
σὺ δὲ ὄελες κουροτέροισι µεετεῖναι. εἶναι ἐν νίσις. νέος εἶναι. ΙΕΙΠΩΙΗ φοπθοίαπα Ἰαῦοτοῦ αἨιις, 
ἔα απίθΠΙ 65965 Πανθ]]] ορίαίο 1 

3το. Ὦο Ετοπίμαµοπο ἴπ ρασπα Βγ]ογαπα οπή Ατοιώιηις α 9ο 6ῳἨ5ο παγνας 1ρ5ε 
Νοκίογ 1ΠΕ. Η. 136. 5η.---221. Ἀοπίθηδία {α61ο Ῥοΐεςί οχρ]ετῖ: 5ἱ (μπα ]ανεηπῖς θΓαπι 
ομπα νίροτο, πάπος τθγπα δι οἱ ργιάεπίία Ἰπδίγισίας, δεῃθς 5ΙΠΗ 8ἶπθ ΓΟΡΟΓΘ. νῦν αὖτε 
γἼρας ἱκάνει ἐπ᾽ μὲ, ἐφικάνει. Ετοηιιοπίϊ Ηοπηετί αδι, 

θυμύς.] Εἴθέ σου τῇ τῆς ψυχῆς πραθυµίᾳ 
ἐπήρκει ἤ τοῦ σώματος δύναμις. 314. 
Ἔποιτο.] ᾿Ακολουθείη. Βί.] Δύναμις 
Ἔμπεδος.] Ἑδραία, ἀσφαλής. Ἐἴη.] Ὕ- 

πάρχοι. 315. Τεΐρει.] Δαπανῷ, κατα- 
ές 8 Ις νὸ Ἡ 

πονεῖ. Ομοίῖον.] Τὸ ὁµοίως πᾶσι χαλε- 
, τ λεν ο οτε ν 

πὀν. ᾿Ἱστέον δὲ, ὅτι ὁ Ποιητὴς παντα- 

χοῦ τὸ ὁμοίῖον ἐπὶ τοῦ φαύλου λαμβάνει. 

᾽Αλλά σε γῆρας τείρει 

᾽Αλλ’ ἤτοι θάνατον μὲν 

ὁμοίτον οὐδὲ θεοί περ. Καὶ φίλῳ ἀνδρὶ 

δύνανται ἀλαλκέμεν ὁππότ᾽ ἂν τέλος έλ- 

ϐῃ ὁμοίῖον πολέμοι. 316. Κουροτέροι- 
, 6 ὂ 

σι.] Νεωτέροις. Μετεῖναι.] Συναναστρε- 

φεσθαι. 310. Ὡς ἔμεν.] Οὕτως εἶναι, 
α ον. 

οὕτως ἀκμάζειν. Ὡς ὅτε δῖον Ἔρευθα- 
-/ / το / . / 

λίωνα κατέκταν.] ᾿Απέκτεια, ἐφόνεν- 
σα. ἨΠύλιοι καὶ Αρκάδες περὶ γῆς ὅρων 
ἐπολέμουν περὶ τὸ Καλούμενον ὄρος ᾿Αγ- 

τν ν 
καῖον. Νέστωρ δὲ, µονοµαχήσας ἐκ προ-- 

͵ . πό) ο δίο ; 
Κλήσεως, ᾿Ἐρευθαλίωνα τὸν “Ἱππομέδω- 

Ἂ 4 .. 

τος, ἢ, ὡς ἔνιοι ᾿Αφείδαντος, ἀνεῖλε. καὶ 
ν Ξ Σ 

ὑπὸ χαρᾶς τὸ περιορισθὲν χωρίον παρε- 

«ο τος 
οἷον ὡς ἐνταῖθα 

ὁμοίῖον. καί; 

ήλθε». Οἱ δὲ "Αρκάδες, ἔτι σκαρίζοντος 

τοῦ Ἐρενθαλίωνος, ἐφορμήσαντες, τοῖς 

Πυλίοις συνέβαλον, καὶ οὕτως ἐνίκησαν. 
Θάψαντες δὲ τοὺς νεκροὺς, καὶ τὸν Ἓ- 

ρευθαλίωνα, ἐπέγραψαν' ᾿Ενθάδ Ἔρευ- 

θαλίωνα φίλους τ' ἐπὶ τύμβον ἔθηκαν 
᾿Αρκαδίης βασιλεῖς, γένος ἔξοχον ἵππο- 

µέδοντος, Οἵ ποτε Νέστορα καὶ λασὺς 
3320. ᾽Αλλ᾽ 

μα πάντα.] 
πολέμῳ δαµάσαντο. οὔ-. 
πως.] Αλλ' οὐδαμῶς. 

Πάντα ὁμοῦ. Δόσαν.] Ἔδωκα», παρέ- 
σχο. 391. Κοῦρος] Νέος. Ἔα.] Αν- 

τὶ τοῦ, ἦν ἐγώ. "Έλαβε δὲ ὑπερσυντελι-- 
κὸν ἀντὶ παρατατικοὺ. 322. ᾽Αλλὰ 
καὶ ὥς.) ᾽Αλλὰ καὶ οὕτως. “Ἱππεῖσι µε- 

τέσσοµαι.] "μα τοῖς ἱππεῦσω ἔσομαι. 
Ἠδὲ κελεύσω.] Καὶ προστάξω. ὃ ἐστιν. 

ἀφηγήσομαι. 323. Τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ 
γερόντων.] Αἵτη γάρ ἐστιν η τῶν πρεσ- 
βυτῶν γνώµη καὶ τιμὴ, τὸ καλῶς συµ- 
βουλεύει. 324. Ἀἰχμάς.] ᾿Απὸ μέρους 
τὰ δόρωτα. Αἰχμάσσοισιν.] ᾿Ανακιή- 
σουσι. ὅ ἐστι πολεμήσουσι. Οἵ περ 

Ες 2 
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ὁπλότεροι γεγάασι, πεποίθασί σε ήηφυ. 3256 

Ὡς ἔφατ” ᾿Ατρείδηε δὲ παρώχετο γηθόσυνος κηρ. 

εὕρ' υἱον Πετεῶο, Μενεσθήα πλήξιππον, 

ἐσταστ' ἀμφὶ δ' "Αθηναῖοι µήστωρεε ἀὗτης' 

ωυταρ ὁ πλησίον εστήκει πολύµητις Ὄδυσσευς, 

παρ δὲ, Κεφολλήνων αωμφὶ στίχες οὐχ ἀλαπαδναὶ 330 

ἔστωσαν' οὐ γάρ: πώ σφῳ ὠκούετο λΦὸς ἀὔτης, 

ἄλλα νέον συνορµόμεναι κίνυντο φάλαγγες 

Τροων θ' ἱπποδόμων καὶ ᾽Αχοιων" οἱ δὲ µένοντες 

ἔστοσαν, ὁππότε Ῥύργος Ἀχαιῶν ὤλλος επελθων 

Τρώων ὀρμήσειε, καὶ ὄρζειαν πολέµοιο. 

τοὺς δὲ ἰδὼν νείκεσσεν οναξ ὠνδρων ᾽ Αγαμέμνων, 

καί πῴεας φώνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύ ο 

Ὢ υἱε Πετεῶο, Διοτρεφέος [βώσιληος, 
καὶ σὺ, κακσῖσι δόλοισι κεκασµένε, κερθαλεόφρον, 

τίπτε καταπτώσσοντες ὠφέστατε, μίμνετε δ' ὄλλους: 349 

σφών μέν τ᾿ επέοικε με ετα πρώτοισμ εότας 

330. να]ς, εἰστήκει. 336. τοὺς δὲ Γιδὼν νείκεσσε Εάναξ. 337. Γέπεα. 

341. μέν τ ἐπέξοικε νε] μέν τοι ἔξοικε. 
326-369. ΑθαππΘΙήποπ αἆ ἈΠεπεδίμειπι, ΑΙιοπίθηςος ἀπιορηίθτη, οἱ αἲ ἍἼγαδενα 

Ρεινεπῖξ, εοκᾳπθ οὔῖοκα δίαηίος Ἰποτοραῦ: 8ενετο τθβροπάεί [Ἴγ55ες.---325. µήστωρες 
ἀὐτῆς. µησάμενοι, ἐργασάµενοι, τὴν µάχην.----330. Οορμα]ίεπες, ᾳ105 ὈἼγεσος ἀαχίς. ν. αἲ 
Ῥ. 611. Οαπι Π ποπάπι απ Πφεεπί Ῥήσπαπα οοπΙπη 1, νδ. 231. ογοάθπάιπα θ5ί, 05 
Ἰοηρίας ἃ πιθβῖα αοἶθ ΤΕΠΙΟΙΟΣ 5ίείῖςςο. ν. αἆ ν5. 201. ᾖ33--395- γιάεταπί ἵπ ππεαῖα. 
αοΐο πιονοτῖ ἔπππηςΣ αἲ οα155.πα. ταὶ ἱρπογαπίθ», Σίαραπί Ῥτοδρϊοϊοπίος, 4η. αῑαν ἀθίῃ- 
06Ρ5. Ῥτορίογας 5). Αολίνοσαπα ΙΓΠΙΟΡ (πύργου: ἀῑκίς) Ράρπαπι οδοπέ οοπηΠβδιΙσο». 
ἀλλὰ νέον, οί, φιέρφρε οι, νεὶ οἰεπιῖηι, πποῦο πιονεταπί 5ε ἐμπ1η2Ε. 

33090. καὶ σὺ, κακοῖσι δόλοισι κ. Ἱπδίτασῦας οοηδή5 ἵπ. αἱῑο5 ρεγη]οϊοῖς δὐ νενραί». 

[2] 2 σι 

ἐμοῖο.] Οἵτινες ἐμοῦ. 395. Ὁπλότ- ης 38ο. ᾿Αλαπαῦναί.] ᾿Ασθενεῖς. 
/ 

ροι.] Νεώτερο. ὅπλα φέρε δυνάµενο. 391. Οὐ γάρ πώ σφι ἀκούετο.] Οὐδέ 
, .ω /, 

Γεγάασι.] Γεγένηνται. 326. Παρῷ- πω γὰρ κουν τῆς κατὰ τὸν πόλεμον 
ω κά ελ Γρ] ω.. 3 ες ψ. 3 χετο.] Παρῆλθε. 337. Εὖρ υὮν Πε- κρανγῆς. τοῦτ ἐστιν, οὐδέ πω Ἰδεισαν, 

τεῶο.] Ἱστέω, ὅτι τούτου τοῦ ὀνόματος διὰ τὸ πόῤῥω εἶναι, εἰ ὁ πόλεμος κεκί- 
ες εν / . δ/ Ε) ς Ν ο . / 3 ν .» ” ἡ ἀνάλογος εὐθεῖά ἐστιν ὃ Πετεὺς, τοῦ νηται. ᾿Ακούετο.] ᾿Αντὶ τοῦ, Ἠκουον. 
Πετεοῦ. ὡς ἐννεὺς, ἐννεοῦ. καὶ ᾿Αττικῶς, 333. Νέον. Νεωστί. Συνορμόμεναι.] 

κατ᾽ ἐπέκτασιν τοῦ Ὁ εἰς πὸ ὤ, γέγοε Συνταρασσόμεναι. Κήνντο.] ᾿Εκινοῦντο. 
/ ε ολ ω /. / 2 , / 

Πετεώς. Ὡς ἀπὸ τοῦ Μενέλαος, Μενέ- 334. Πύργος] Τάΐις. εαν 835. 

λεως, Μενέλεω, γίνεται κατὰ Αττικοὺς, ος ὁρμήσειε.] Προσληπτέον τὸ, κα- 
μα 

καὶ ἀπὸ τοῦ λαὺς, λεώς. οὕτως καὶ ἀπὸ τά. ἵ) ᾖ, κατὰ Ἑρώων. 330. Νείκεσ- 
.. ΔΝ ΄ Σ ς Ν .. 

ποῦ Πετεὸς, Πετεώς. Είτα ἡ γενικὴ τοῦ σεν.] ᾿Ἑλοιδόρησεν, ἐπέπληξε. 330. Κε- 
ΤΑ ο Πετεῶ καὶ κατὰ πλεωασμὺν τοῦ ὄ, γέγο- κασμένε.] Κεκοσμηµένε. Κερδαλεόφρον.] 

ο τ Ἔ ω] νε Πετεῶο. ᾿Εξ οὗ καὶ τὸ, Εδρ υἱὸν Πε- Πανοῦργε, καὶ φιλεκερδέστατε. 349. 
ο πρι - 

τεῶο. 328. Μήστωρες ἀὐτῆς.] Δυνά- ᾿Αφϕέστατε.] "Ἀποθεν καὶ χωρὶς ἑστή- 

µενοι κατὰ µάχην µήσασθαι. ὃ ἐστι, κατε. Μίμνετε.] Περιμένετε. 341. 
βουλεύσασθαι. ἐξ οὗ, ἐπιστήμωες µά- Σφῶν.] Ὕμιο. Μετὰ πρώτοισιῳν ἐόν- 
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ἑστμεν, Ίδε μάχης κωυστειρῆς ἀντιβολήσαι. 

πρώτω γαρ καὶ δαιτὸς ὠκουάζι εσθον ἐ ἐμεῖο, 

ὁππότε δαῖτα γέρουσων ἐφοπλίζοιμεν Αχαιοί 

ἔνθα φιλ ̓ ὁπταλέο κρέο ἔδμεναι, ἦδε κύπελλα 345 

οἴνου πιέμεναι μεληήθεος, ὀφρ' Εθέλήτον. 

νῦν δὲ Φιλως χ ὁρόωτε, καὶ εἰ δέκα πύργοι ᾽Αχαιῶν 

ὑμειων προπάροιθε μαχοίατο νηλεῖ χαλκῷ. 

Τον δν ἂρ' ὑπέδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς' 

᾿Ἀτρείδη, πσϊὀν σε ἔπος φύγεν έρκος ὀδόντων } 35ο 

πῶς δη φης πολέµοιο μεθιέμεν ;. ὁππότ Αχαιοὶ 

Τρωσὶν ἐφ ἱπποδώμείσω ἐ εγείρομεν ὀξον ̓ ́ Αρηα, 

ὄψεαι, ἢ ην έθελησθα, καὶ αἴ κεν τοὶ τα μεμήλη, 

Τηλεμάχοιο φίλο πατερα προμάχοισι μιγέτα 

Τρώων ἱπποδάμων" σὺ δὲ ταυτ᾽ ὠνεμώλια βάζει». ασς 

346. Εοΐνου----μιελιΓηδέος. 347. ὀρέῳτε Ῥεηί]. 349. ὑπόδρα Ειδών. 
35Ο. ποῖόν σε Εέπος. 

---3 40. µήμνετε δ' ἕλλους. παπι εχροοίαῦαηί, 5ἱ 5θγΊο 4ε πονα ράρηα ἱπθιπάα αρονοίας, 
αλα (ασπ]ας 6996 ἵπ ποῖθπα Ρχοέι τας, αας. 1ρ8ῖ φεηιθοη έπη, -σ42. (Κατὰ) μάχης 
ὤντιβολησαι (σος σ Τρωσίν. ) πας ἄνσιᾶν. οἳ, ΕιδίαίἩ. νο] απρΙοΙτθγ ἄντιβολησαι της μάχης. 

μάχης Σαυστειρῆς. θερωή». ἃγι ἀθηιίῖς. 

343-348. ΟΙαυραᾶο Β{ ΠΟΠ 60 πιοάο ας 58ηδι, 41Ο πος Πκάθια νοτρῖς νἱάσγθπαατ 
εχρτοῦγατο οοπνῖν]ν θρη]α», απίρις αθλΙρ]ῖ -ᾱ- ποὺῖς Εαονίηξς πθο δΡροείας πά 4αρος 
Ἰαηίαςς Ὕθγαπι τεκρῖοῖξ ΛΟΠΟΥΘΙΗ, θαΙ πα 1 60 ναυφαβα{ασ, τς αι]ς ερα]ῖς Ῥηϊποῖραπα 
8ο σορυπι Πιργεςδεί: οἳ. Μαρ. 250. 269.---343- ἀκονάζεσθον Ρα πα γοαπιῖη] αἲ θρι]α». 
--ᾱδαά. ἒνία φίλα, Φίλον, ἐστὶν, ἡδύ. Μος 347. νῦν δὲ ίλως γ ) γ΄ ὁρό. σε; ἠδέως ἂν ὁράοιτε, 

βλέποιτε, ἠιιοᾶ ος Ηελγαι. Ἰαμεί 1η φίλως γ ὀρόωτε, ἀσμένως Ἰδοιτε. δέκα πύργοι, 5ιηῖ οί 
Ἡ. 1. τασπια», 6 434. αΠΠΙΙΟ 56ΓΠΙΟΠΘ. 

851. ποπιοάο πηάεπι, Φοργο Ροΐος ἡμᾶς µεβάναι ἀπὸ τοῦ πολέμου. ἨΟ5  ΡάρηΏα ϱ08- 
9.0 Ξ---153. καὶ αἲ κεν σοι τὰ µεμήλει 5ὶ ἆθ Ίου Ἰαῦοσας: φἳ ἔα Ἰπίογεδί Που πο»5θ. 
---Ἀβ5. σὺ λαλεῖς µαταίως. 

τας.] Ἐν πρώτοις ντα. 342. καυ- κος ὀδόντων] Ὁποῖον τοῦτον τὸν λόγον 

στειρῆς.] Δεινῆς, καυστικῆς, διαπύρυ. ἐτόλμησας τῷ στόµατί σου εἰπεῖν ; Ἕρ- 

᾿Αντιβολῆσαι.] ᾽᾿Απαντῆσαι, µετασχεῖ. Κος γάρ φησι τὸ περίφραγµα τῶν ὀδόν- 

343. Ἡρώτω.] Πρῶτα. δυϊκῶς. ἸΚαὶ των, τὰ χείλη. περιφραστικῶς. 351. 
δαιτὸς ἄκονάζεσθον ἐμεῖο.] Καὶ ἐπὶ δαῖ- Ἠᾶῶς δη φῆς:] Πῶς δη λέγεις τοιαῦτα : 
τα καλεῖσθε ἀπὸ τοῦ παρεποµένυ. Ὅ Μεθιέµε.] ᾽Αμελεν. 352. ᾿Οξύ.] 
πρόπος, συνεκδοχή. “Ὁ δὲ λόγος πρῶτοι “Τὸν ταχὺν ἔχωτα τὴν ἐν τοῖς φόνοις 
γὰρ καὶ ἐπὶ εὐωχίαν καλεῖσθε ὑπ᾿ ἐμοῦ. κρίσι. "Αρπα.] Νῦν, τὸν πόλεμο. 
3441. Γέρουσι.] Τοἲς ἐντίμαις. ᾿Ἐφοπλί- 353. Ὄψεαι.] Ἴδῃς, θεάσῃ. "Ην ἐθέ- 

ζοιμεν.] Παρασκευάζοιμε. 345. Βί- λησθα.] ᾿Ἐὰν βούλη. Καὶ αἴ κέν τοι 

λα.] Προσφιλῶς. ἠδέω. Ὀπταλέα.] τὰ µεμήλῃη.] Καὶ ἐὰν ἐῶσί σε οἳ πολέ- 
Ὀπτά. 3446. Μελιδέος.] Ἡδέος κα- µιοι περ τούτου ἀσχοληθῆναι. Μεμή- 
λοῦ. "Οφρ ἐθέλητον.] Ἔως οὗ θέλητε. Ἀλῃ.] Διὰ φροωτίδος Π. 354. Προμά- 
347. Νῦν δὲ φίλως χ δρόφτε.] Νῦν δὲ Ἅχοισι µιγέτα.] Ἐν τοῖς πρωταγωνι- 
ἡδέως ἂν ἴδοιτε. 348. Μαχοίατο.] Μά- σταῖς γενόµενο. 355. ᾽Ανεμώλια.] ᾿Α- 
χαιντο. 35Ο. Πσῖύν σε ἔπος φύγεν ἕρ- νεµόφθιρα, μάταια, ἀνέμοις ἐοικότα. ἐξ 
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Τον ὃ ἐπιμειδήσας προσέφη κρείων Αγαμέμνων, 

ὡς γνῶ χωοµένοιο: πάλι δ όγε λώζετο μῦθον" 
Διογενες Λαερτιώθη, πολυμήχαν᾽ ὌὈδυσσευ, 

ούτε σε νεικείω περιώσιον οὔτε κελεύω. 

οἶδα γαρ, ὥς τοι θυµος ἐ ενὶ στήθεσσι Φίλοίσι 36ο 

ἥπια δήνεω οἵδε τα γαρ Φφρονεεις, ὅτ' έγω περ. 

ἀλλ᾽ Όι, ταύτα ὃ) ὄπισθεν ἀρεσσόμεῦ, εἴ τι κακον νυν 

είρητοιι᾿ τα δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνη ια θεῖεν. 

Ὡς εἰπὼν, τοὺς μὲν λίπεν αὐτου. (8η δὲ μετ' ὤλλους' 

εὗρε δε Τυδεος υἷον ὑπερθυμον Διομήδεα, 

ἑσταστ᾽ ἔν ϐ) ἵπποισι καὶ ὥρμωσι κολλητοῖσι. 

παρ δε οἱ ἑστήκει Σθένελος, Καπονηῖος υἱός.. 

καὶ τον μεν νείκεσσεν ἰδῶν κρείων Αγαμέμνων, 

καί μυ φωνήσως ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

ο μοι Τνδεος υἷε Φοίφρονος ἱσποθάμοιο, 379 

τί πτώσσεις, τί ὃ ὀπιπτεύεις πολέμοιο γεφύρας; 

ως 
ον 
οι 

36ο. Εοῖδα. 361. δήνεα [οἳδε. 363. νι]ς. µεταμώλια. 
364.. Εειπών. 367. πὰρ δέ [οι- 368. νι]σο καὶ μὲν τὸν εἰ νεί- 

κεσσε Ειδών. 3690. Γέπεα. 

350. οὐδέ σε νεικείω περιώσιον. ἨΟΠ. αάπηοβ πι, αποά αῑας οὐ µώλα. Ἡ. 6. ποια απ, 
96ο. 361. 46 Ῥοπονο]επίία ἴπα, Πα πια ας πη]ηῖ οοηδίαῦ, Ρευδιάδπι οσί, ὅτι σὺ εἷς 
ἅπιος εἰς ἐμέ.---361. τὰ γὰρ Φρονέεις ἆ ἐγώ περ, ὀμοφρονεῖς γὰρ ἐμοί. Ἐκ απίΙ(ιιΟ ΒΟΓΠΙΟΠΘ 

οπημία.---362. Ταῦτα δ' ρε ο Ίναο. ΠΠ{ΟΥ 1108 οΟπΠΡΟΠΕΠΙΙΦ ᾗπ Ροδίθγιιης Βϊο ἀρέο- 
μαι. ἀρέσσασθαι ν. ο. Π. 112. Ἐ. 536. βεραπεῦσαι. Ὦὶ θπ]ᾶ α πῃθ αἰπϊδίτο ἀῑσίαπα οδί, ἔτι- 
αἰοίισπ 11 οδίο.. Οαπάοτοπι ας ο οἰτηρ]ζοϊέαίετα Ἠοπαίππα ν]άθν. ουν ϱεπ Πα μάγος 
Οἀγ»». 8. 495. 9. οἱ Αροοῃ. Τ. 1232---5. οπα γθδρθοίιι αἆ 1. Ἱ. 

361---421. Αάῑί ΑραπιθποΠ Ἠοππεάθίη ο ΒίΠεπε]ο Ίαπα πα οπτγα δίαπίοπι οὐ 
ΠΙΟ. πποᾶο ομ]ατρας οπποίαπίος.  Ἠοατσιίιγ Π]ο α Βίμοπε]ο: 4πθπα {ππ1θη Τἱο- 
1ηθᾷος5 τηϊτα δη ἴπ. τοσθνη νογευιπάῖα τερπ]πήε,  Ὠ]οία πι 56 τοδρ]οῖί ο τοὐανσιέ Ὠἱο- 
1ηθάο5 ΙΠ[. Τ. 34. 5η. 

871. τί ) ὀπιπτεύεις πολέμοιο γεφύρας. οπῖᾶ Ῥτοδρίοῖ Ιπίογνα]]πα Ἱπίος πατηῃιε 
αοἶεπι: Ἠὰ5 ΘΠΙΠΙ 6586 γεφύρας, κελεύβους, ὁδοὺς πολέμου, ραΐεί οκ Θ. 378. 549. Λ. 16ο. 

οὗ, ἀφανῃ. Ῥάζεις.] Λέγει. 356. Ἔ- τῷ µεταταῦτα χρώω. ᾿Αρεσσόμεθα.] 

πιμειδήσας.] ᾿Ἐπιμειδιάσας, γελάσας. ᾿Εξιλεωσόμεθα, θεραπεύσοµεν. 363. 

357. Ὡς γνῶ χωομένοιο.] Ὃς ἐπέγνω Μεταμώλια.] Μάταια. θΘεῖεν.] ο Ε 
αὐτὸν ὀργισθέντα. Πάλιν δ' ὄγε λάζετο σειαν. 364. Μετ’ ἄλλως.] ᾿Επὶ τοὺς 

μῖῦθον.] ᾿Αντὶ τοῦ, εἰς τὸ ἐναντίον ἔτρε- ἄλλους. 865. Ὑπέρθυμω.] Μεγαλό- 

ψε τὸν λόγω. ὙΨόγον γὰρ εἰπὼν, νῦν ψυχον, ἀνδρεοω. 366. Κολληταῖσι.] 
ἔπαινο λέγε. Πάλυ.] Ἔμπαλι, ἐκ Καλῶς συνηρµοσµένοις εὐσυμπήκτοις. 
δευτέρου. ἈΛάζετο.] ᾿Επελάβετο, µετέ- 37ο. Ὢ µιι.] Φεῦ µοι. Επίῤῥημα λύ- 
στρεφε. 359. Νεικείω.] Ἰακολογῶ. πης δηλωτικόώ. 371. Π.] ᾿Επίῤῥημα 

Περιώσιον.] Περισσῶς. παρὰ τὸ προσῆ- ἀπυῤῥηματικόν. Ἠτώσσεις.] Κατέπτη- 

κο. 3461. Ἠπια.] Πρᾶα, προσηνη. Χας, ἀποδειλιᾷς. ᾿Οπιπτεύεις.] Ἔπιτη- 

Δήνεα.] Βουλεύματα. “Ατ' ἐγώ περ.] ρεῖς. περισκοπεῖς. Ἠολέμοιο γεφύρας.] 

"Ἅπερ καὶ ἐγώ. 365. Ὄπισβε».] Ἐν Τὰς διεξόδους τοῦ πολέμου. Μεταφορὰ ὁ 
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οὐ μεν Τυδει ψ ὦδε φίλον πτωσκαζεμεν ΠΕΝ, 

ὠἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηίοισι μάχεσθαι. 

ὡς φάσαν, οἳ μυ ἴδοντο - πονεύμενον. οὐ γαρ ἔγωγε 

ἠντησ οὖδε ἴδον' περὶ ὃ ἄλλων φασὶ γενέσθαι. 5 

ήτοι μεν γαρ ὥτερ πολέμου εἴσηλθε Μυκηνας 

ζείνος, ἃ αμ ὠντίθεω Πολυνεικεῖ, λαον ὠγείρων. 

οἵ ῥᾳ τότε στρατέωνθ. ἱερα πβὸς τείχεα Θή(ης, 

373. νι]ς. πτωκαζέµεν. 374. οἵ µιν Είδοντο. νΙΙΗΙΙ. Γοτίε οἵ ξε Είδοντο. 
375. οὐδὲ Είδον. 378. νυ]σ. τότ᾽ ἐστρατόωνθ' Βεηί]. ἐστρατόξωνθ'. 

Υ. 427. τὸ µεταίχµιον.---1Τ3. πτωσκαζέµεν, πτώσσειν. Ἀομοεί ϊοπηθάος ανῖἀθ οἱ οτι- 
τῖοκο ργονρίοϊουαί, παπα λα ΕΠΙ οκοπί π Ποσίοτα Ῥτονθοίατο».----273- πρὸ φίλων 
ἑτάρων, . Ἱ. 1πίθτ ΡΓΟΠΙΔΟἨΟ8.---274- πονούμενον, µαόμτνον, Η ΟΙΠΕΤΙΟΟ 11δΗ. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ 
Ίγπησα. ΠΠ Ραΐταπα οίαϊο τος ογας μεσίας Ὀο]]απα οπίτα Τ]ερααπα ἸποἰδΤε ἵπ Αίτοῖ ος 
ΤἨγοδιῖς (οππρογα.---375. 56ᾷ απ ειπα νάθγαπηί, ααΠὲ ΘΙΙΠΙ περιγενέσται ἄλλων, οκοε]- 
Ἰμ1φκο νἰγία{ο, 

3τ6. Ἐςκ κ, (1 ἆς Τγάθο πιοπποταπίας, αἆ τει ρεοίαπέ ἴ]α (απίπτη, ᾳ15 4ε 
Έλεύαπα Ἰεσαίίοπο πατγαπίασ Ίπάς α ν». 235. Οοπιραταπάι5 ο αἶτο; Ίουαις Ε. δο/. 
50η. οί Κ. 295. 84. Αάάο 4ε Τγάεο Ἰοσάπα Ξ. 113. 5. Ῥπίοτα αἆ ῬτοΓοεΒοπεπι 5Ρες- 
ἰαπῖς α]α 5ορίοπι ἁποππα οκρεάϊιο αἀνειειις Έηερας Ρας εβεοία. ο. Αρο]]σά. 11. 6. 
οἳ Νοε. Νπ]σαίος εδι ρτοξεοῖο Άτρος αἲ Αάταδίπα, οα]ας ΒΠαπι Ὠεϊργ]οτ οοπ]άσετα 
ἀπνις Τγάειις: Ἡ. Ξ. 11ο. ΑΠ. 1]. αἲ φοοϊείαίοπι Ιαπσεπάατα αἆνοιεας ΤΠμοβαπος, 
ἌΊγοεπας αάῑες αι άδας παπα ΤἩγονίος Ἱπρεταραί: ο. Βομο]. ο Ἡ. ]. εἰ Εδίαμ. 

ἅτερ πολέμου ορ. 1ΠΕ. 384- πον ἵαπρπαπι Ἠοβιῖ5, αἱ Τπεὺας απο. 
37δ. ο ῥα σότε στρατόωντο. οὗτοι ἄρα. Ἠι ἄασ Ισίαις, Τγι ἀθιις οί Ῥο]γπῖος», οορίας 

μπα οοἱἡρεῦαπε αάνοτειις Τπεῦας. οί 3βο. οἳ 2’ ἔρελον δόµεναι, καπέ ἠΤγορπωί, Α 380. 
οἳ δ' ἐπεὶ οὖν φαπί Αολϊν], αιί ΠΠ ἄῑπο ουπα Αολϊνϊς. ἐστρατόωντο θ5ὲ 6 οοπαξα αοοἰρίθη- 
ἁπτη. Εξ δαπθ στρατᾶσῖαι οί, ἵπ εχρεάΙβοπε 6556, αέ 5αρ. Τ. 187. 

τρόπο 372. Ωδε.] Οὕτως. Πτωκα- ἠμφιεσμένους θηρῶν δοραῖς, Τυδέα μὲν 

ζέμεν.] Καταπτώσσειν, δειλιᾷν. 373. συὺς, Πολυνείκην δὲ λέοντος, συνέβαλε 
΄ . ΐσε / - 4 Ν / αχ μυ ιτ. / 

Πολύ.] πίρῥημα, µεσότητος δηλωτικό. τὸν χρησµόν. ἢν γὰρ αὐτῷ δεδοµένος, 
Πρὸ φίλων.] Ἔμπροσθεν τῶν προσφιλῶν κάπρῳ καὶ λέοτι Κεῦξαι τὰς θυγατέρας. 

ἑταίρων. Δηΐοισι.] Πολεμίος. 374. Οἵ Καὶ δίδωσι Τνδεῖ μὲν Διπύλην, ᾿Αρ- 
µιν ἴδοντο.] Οἵτινες αὐτὸν ἴδον. Πονεύ- γείαν δὲ Ἠολυνείκε. Πέμψας δὲ εἰς 

µενον.] Ἐπιπονοῦντα, µαχήμενον. 375. ἸΜικήνας, συµµαχίαν ἴτει ἐπὶ Θηβαί- 

Ἠντησα.] Σννέτυχον. Περὶ δ' ἄλλων.] ους. Θυέστης μὲν οὖν ἑτοίμως ἐδίδου, 
Γι Ν -- ον Δ Ν Μ.. / - Ν 3ὐ η 3 ΄ --- . 

Αντὶ τοῦ, ὑπὲρ δὲ τοὺς ἄλλους λέγουσι σημεῖα δὲ αὐτὸν ἐκώλυσε φαῦλα. Ἐπ- 

αὐτὸν γεγονέναι ἀνδρεῖον. 376. Άτερ ελθύντες οὖν ἐς τὰς Θήβας ᾿Αργεῖα, 
/ ο . ” ΄ ΄ Ν εν σα, 

πολέμου. Χωρὶς πολεμικῆς παρατάξεως. πέμπονσι πρεσβευτὴν Τυδέα. "ὋὍς κα- 
Οἰβίπους, ἀποβαλὼν ᾿Ιοκάστην, ἐπέγημεν ταλαβὼν γυμνικὸν ἀγῶνα, καὶ συµµα-- 
. /. σα / - Ν ΄ . -. .ω Ν ΄ « Ἀστυμέδουσαν. "τις διέβαλε τοὺς προ- ἈΧούσης ᾿ Ἀθηνᾶς, νικᾷ τὰ πάντα. Ὕπο- 

Ὑόνους, ὡς πειράσαντας αὐτήν. ἸΆγα- στρέφων δὲ, πεντήκοντα νεανίας, ἐνεδρεύ- 
ακτήσας δὲ ἐκεῖνος, ἐπηράσατο, αὐτῶν οτας συλλαβεῖν αὐτὸν, ἀναιρεῖ. 377. 
δι αἵματος παραλαβεῖν τὴν χώραν. Καὶ ᾿Αντιθέῳ.] ᾿Ισοθέμ. 378. Τότε.] Ἐ- 
παρέδωκε τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ετεικλεῖ. πίῤῥημα, χρόνου δηλωτικόν. Στρατόων- 
ὃς ἐξέβαλε Πολυνείκην τὸν ἀδελφὸν αὐ- Ἅτο.] Ἑστρατοπεδεύοντο. “Ἱερὰ πρὸς τεί- 

τοῦ, ὡς πρεσβύτερο, Παραγενόμενας δὲ ἆχεα Θήβης.] Περιφραστικῶς, τὰς Θή- 
τ ” τσ .ω , μα ” 

οὗτος εἰς "Άργος, εὗρε Τυδέα φυγάδα. βας. Θῆβαι δέ εἶσιν αἱ πᾶσαι τρεῖς, 
βοηθῶν γὰρ κἀκεῖνος τῷ πατρὶ, καὶ τὸν ὧν µέμνηται ὁ ποιητής. Μία, ἧς νῶν 

ἐναντιούμενον ἀποκτείας ἀνεψιὸν, ἔφν- ποιεῖται λόγο. Καὶ αἱ Ὑποπλάκιοι, ὧν 

γεν. "Ἄδραστος δὲ, θεασάµενος αὐτοὺς µέμνηται ἐν τῇ ἅ καὶ ζ. Καὶ αἱ Αἰ- 
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/ « / ΄ ὼ κ 3 ο) 

σε ρᾳ µάλα λισσοντο μεν πλείτους ΕΠΙΚούΡου». 

οἳ ὃ ἔθελον δόμεναε, και ἐπήνεον, ὡς ἐκέλευον" 38ο 

ἄλλα Ζευς ἔτροψε, παραίσια σήματα φανών. 

οἳ ο, επεὶ οὖν ὤχοντ», δε πρὸ όδου ἐ ἐγένωντο, 

᾿Ασωπόνὸ  ποντο [Δαθύσχοινον, λεχεποίην. 
ο ὴ - ὃ : 

ἔνθ αὖτ ὠγγελίην ἔπι Τυδῆ στεῖλαν Αχαιοί. 
9) ς (κ) ΄ ΄ , 

αὗταρ ὁ (η, πολέας τε κιχήσωτο Κωδμείωνας 385 

δαυυμένουε κωτο, δώμα [Φίης Ἐτεοκληείης. 

ἔνθ οὐδὲ, ξεῖνός σερ εῶν. ἱππηλότα Τυδεὺς 

τάρβει, μοῦνος εὼν πολέσι μετὰ Καδμείοιση' 

ἀλλ ὄγ ὠεθλεύειμ προκαλίζετο, πάντα ὃ ενίκα 
ῥηϊδίως" τοίη οἱ ἐπίβῥοθος ἡ πεν ᾿Αβήνη. 309 

382. νι]. ᾧχοτο ἰδέ. 384. νιὶρ. ἐπί. 809. τοίη [οι. 

381. παραίσια σήµατα φαίνων Ἡ. ἀπαίσια. ΟὐΗρεναπί ενρο οπήπα, αηδία, (1Η ΡΙΙΒ. 
ρετίενη Μγορποὶ πο]θγς ΙΠίθιθς56 εκρεδἰῖοπί αἆ Ίπεμας. πο 4ο το ή] αλρί 
ΠΙΘΠΙΟΥΑΔΙΙΤΗ ΤΠΘΙΠΙΠΙ, ἔπρεψε, ὠπέτρεψε. 

382. πρὸ ὁδοῦ ἐ ἐγένοντο. προὐγένοντο, προλθον (κατὰ) τῆς ἐπὶ Θήβας ὁδοῦ. Βὶο Ἰπέ. Σ. 
535. οἱ δὲ τώχα προγένοντο. Ἀά Πιο ἱαταεν Ἱπίνα Ῥε]οροπποςί ΑΠΕ», ἵπ αρτο Ῥμμαδίογιπα 
οἱ ΒΙογοπίοπιπα, αἆ Αδοριπα. Νοπ επί 4ο Βασ Αδορο οδε οορ]έαπθτ πι. 

384- Ἠϊο νοιο Αποινί Έγάσαπι πδογιαπέ ]οραξαπα 86 Γουίαίο Έ]Ἴούας (ἔστειλαν 
Τυδη ἐπὶ ἀγγελίην.) αἀ τον τοροίθπάα5. Ἀ]ί εχοπηρ]ο ππΠο Ῥ6]]1 Ἐνο]απὶ [Ἴγακος οί 
ἸΜεηο]αιις Ττο]ατα Ἱερα νεποταπῖ.--- 386- πολέας πε πιχήσωτο Καδρμείωνας. ἵπ οι 
οοπᾳγθρα!ο5, ππάΡΊΟ ἨΠΙΟΥΟ, πθροίο 1η οοην]νίο. Πογαπα Ε. δος. Ῥνϊποῖμες απίθιι 
Τπεραπογιπα Ἰπτομ{ᾳοπάος 6556 ρου 56 Ραΐεί.---350. Αγιιά Ηοπιογιπη 1ρ5ο Τγάθιις Ργο- 
νοσαί ο οργαπηῖπα: 5ἱο 6ί αριά Αγροϊιοᾶ. ΤΠ. 6, 5. {οτοσῖας, αιαπα αριιᾷ α105 πατγῆ- 
απ, (ο[. Βομο]. Α. αἲ 276.) αλίοσί, ουσ αἀνεπ]δεεί ἴπι 1ρ5ο ἔεπιροτο ο (απ πής ϱγπ- 
πῖο,  Αριά Ἠοπιθγτη ππιίθπι Ῥοδί θρ]ας οργίαπίπα Ῥγοροδίία 6556 αρρατεί. Πιὰῖς 
εἰ οεγαη η] αι 11505 ο55ο Ίθγους Ῥο5έ οπαπη, Ραΐεί εκ Οάγδρεα, ῬγουογΙτη αχοπαρ]ο 
ἵπ []γοςίς ἆοππο, οἱ αριιᾷ Ῥμηρασας Ο4. Θ. 1οο. 5η. Βίαϊις οπικείς ήν ἵη Ἰεραίοπα 
ἑαπζάτη ἰηδίαΐα5 ππθπιοταξ: Ην. ΤΠ. 485. δα. Ἠαιιά ἀπιρῖα Ίσρο ἀῑκογίῖας οχροδίία Π1θγς 
ἵπ ΤΠοβαϊάο νοίθγο, έπιπι 1π α]ίογα Απιπιαση, Αρρατοῦ πδιίγαπα Ἰοοίαπι Γής5θ ϱΤαΤΠ- 
τηθΜ]οΟἶΒ.---πώνσα δ ἐνίκα, Ἡ. Θ. κατὰ πάντα ἆθλα (οκ ἀεθλεύεν,) Οοσιτηῦ Ίο επάθπι 
εἰ]ροῖς αραιά Ῥίπάσνατη,---209. τοίη οἱ. παπα 1ρδὶ ππαρπα αθονας αθ]ααῖς Νποινα: εκ 

. - . / 

γύπτιαι, περὶ ὧν φησι ἐν τῇ Γ. 3709. ἄγγελον, ὅ ἐστι, πρεσβευτή», ἔπεμψαν 

Κλειτούς.] ᾿Βνδόξους. Ἐπικούρους.] Βοη- οἳ Ἕλληνε,  Στείλαν.] ᾿Απέστειλαν. 

θοὺς, συμμάχους. 38ο. Δόμεναι.] Δοῦ- 385. Ιιχήσατο.] Κατέλαβε. ἸΚαδμεί- 
; σος 

γαι. Ἐπήνεν.] Συγκατετίθεντο, συνῄ- ὠνας.] Τοὺς Θηβαίος. ᾿Απὸ Κάδμου, 
Β » 3 β 

νου. 381. Ἔτρεψεν.] Ἐκώλυσε. Πα- τοῦ κτήσαντος τὰς Θήβας. 3860. Δαι- 
ραίσια.] ᾿Βναντία. παρεκτὸς τοῦ αἰσίου. γυµένους.] Ἐὐωχουμένους, ἑστιωμένους. 
νς - .. ”- ὅ ἐστω, ἅπασι χαλεπά. Σήματα φαί- Κατὰ Σομα.] Κατὰ τὴν οἰκίαν. Βίης ή μ η ης 

γων.] Σηµεῖα φανερὰ ποιῶν. ῥδεικνύς. Ἐτεοκλείης.] Τῶ ᾿Ἐτεοκλέους περιφρα- ὖ η ο σα Ἅ ἃ ο β 
82. ΏΩιχωτο.] ᾿Ἐπορεύοντο. ᾿Ιδὲ πρὸ στικῶς. 87. Ἐεῖνός περ ἐών.] Πολέ- ρ ς 5, περ ιν ς ὄς ος : αν 

ὁδοῦ ἐγένοντο.] Ἰκαὶ προῇλθον τῆς ἐπὶ µιος ὑπάρχων. Ἱππηλάτα.] ᾿Αντὶ τοῦ, 
, ος ὁ ς 

Θήβας ὁδον. 3834. ᾿Ασωπώ.] Ποταμὸς ἱππηλάτης. 3588. Τάρβει.] ᾿Εφοβεῖτο, 

Ῥοιωτίας. λαθύσος ομον.] Βαθεῖαν σχοῖ- εὐλαβεῖτο. 8Ο. ᾿Αεθλεύειν.] ᾽Αγωνί- τν κα. χ 0 γ ; η 4 ο 
νον ἔχοωτα. Λεχεποίην.] Ώαθείαν πόαν Κεσθαι. Προκαλίζετο.] Ἡροεκαλεῖτο. 
/ τσ νά . «/ ΄ 3. - 

ἔχωτα. ἐξ ἧς ἐστι καὶ λέχος ποιῆσαι, ὃ Πάντα ὃ ἐνίκα.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐν παντὶ πό η ᾽ 

ἐστι, κοίτην. Β/.. ᾽Αγγελίην ἐπι Τυδῃ ἀγωνίσματι. ' 309. “Ρηϊδίως.] Ἐὐκόλως γγελίη Ἱ ἀγωνίσμ. ηἰδίως , 
εξ, πω ηῤεὴ πει πάς Ώ τς 

στεῖλαν.] ᾽Αντὶ τοῦ, τότε δὴ τὸν Ἰνδέα δίως. Τοίη τοι.] Τοιαύτη αὐτῷ. ἘἜ- βᾳθιως η η : 
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οἱ δὲ χρλωσώμενοι Κάδµειοι, κεντερες ἵππων, 

ψ οἱ ἀνερχομένῳ πυκιὸν λόχον εἰσαν ἄγοντες, 

κούρους πεντήκοντα" δύω ο ἡγήτορες ήσαν, 

Μαιων Δμονίδης, ἐπιείκελος ἀθανώτοισιν, 

υἱός τ Αύτοφόνοιο, μενεπτόλεμος Δυκοφόντη». 305 

Τυδεὺς μεν καὶ τοῖσι’ ἀεικέα πότµον ἐφηκε' 

πάντας ἔπεφν, ενα ὃ οἷον ει οἴκόνδε γέεσθαν” 

Μαίον ὥρα προέηκε, θεῶν τερώεσσι πήσας. 

τοῖος ἔην Έυδευε Αἰτώλιος" ἄλλα τὸν υἱον 

γείνατο εἷο χέρεια μάχη, ὠγορή δε τ' ἄμερω. 49ο 

Ως φώτο" τὸν ο οὔτε προσέφη κρατερὸς Διομήδης, 

αἰδεσθεὶς (βασιληος ε ενιπὴν αἰδοίοιο. 

402. ἄψ Εοι. 

307. Γακόν δε. 

Ἐτπεκϊ πιοπῖίο. δις τοῦ ποῖος ΓΥΘΠΙΙΘΗ5, αὲ Κ. 145. Σ. 16. εῖαπι αΡῖ οἱ αρ. Αρο]- 
Ίο. ἘΠ. πάς οἳ αριά Πρι]. ο α]. 

801. Εεάευπί κίγαιπὲ Ἰηδίδίας Τπεύαπϊ.----302. πυκινὸν λόχτον. ἀθηδας νετίιηῖ 1ηδὶ- 
ἀῑθδς φα]έοπα, πη]Ως ν]γὶς οοηφίαηίες. ολο]. πολνάνορα.---308. θεῶν τεράεσσι πιφήσας. 
Ἐν Βολο]. Β. Ππίο]ῆσο, 6Πδοπα Γγασίαπα Ὦγάεο Ῥγο οκζεηίο Εις». ΒΙπη]ῆς Ίουις Ζ. 185. 
πο Ῥε]]εγορ]ιοηίθ ΟΗππταπα πεζαπῖθ, καὶ τὴν μὲν κατέπεβνε θεὼν περώεσσι πιβήσας. 

Αριά Βαὔπα Ἀπεγνα πποπῖα οοθτοραις, 0. Π. 66. Μος κέρεια αλιπῦ 6596 οκ 
περείοα. «Αἲ ρτουαῦί]ε Βέ, χεέσπα Γι]βςε α χέρηε. πέ ν. ο. Όάγες. Ο. 323. 

491. 2. Νοϊαμ]]ς νοτοοιπάῖα Ἠοπιθάϊς οἱ α πα] ποϊαία. Τάσπι ἴαπιοη αλοφιαί 
φατῖς Ῥτοπαίας Πηρια: ν. Ἡ. Ἐ. του. οἳ έγσα ρδαπι ΑΑραππεπΙποποπι 1. 31. 8ᾳ. οί 50 

1. 602. 5η. Οπιπίπο Ἱηκετνίε Ίουις αἆ Ἱπάο]επα Ὠϊοπιθαϊς, (πο οπατασίετεπι αΡ- 
Ῥε]αππας). Ῥες (οσα οπππιθη τοσίς οοηδϊζπεπάἅπα. Εοτβέιάϊπς ος ντο Ῥατ οσε 
Βουκδϊπηῖςς βθπθτοδαπα απήπηαπα οπα Ῥγιδεπίῖα δὲ οοηφήῖο, εἰδὶ οίαῖο Ἰπνεπῆϊ ο0Π- 
5 έαζα5, Ῥτοδῖες ἵπηιις Ίου ἀῑκαιπα]]ς Ααοὶς Τάοπιθποθο οἱ []γδεί. Τέαφπε ἴς, αά παπο 
Ἰπίηπο πποο οὐῄαγραξας δες, Ἡρτο φεηιθπθῖ απίθ οπΊΏθς Ργοπιασλος Ργουιστῖέ, 1ρδος 
ἀθος να]πθταί. Ἰάεια Πρ. Κ. «ρεοπ]αίαπα οπδίτα Ττοαποσαπα Ῥτουθαϊτ, αἲ, πο ἴθππετο 
ἀἰκοππει αάϊτο νιάθαίας, οοπ]το 51ΡΙ α]]θοίο, [Ἴψεςε, Κ. 219. 54. πι οοπδ]ο Ἀθπιτα 
Ἀπίπιοδα, 5εά ργιάθηδία, φααάος Ἐ. 1ου. 5ᾳ. πππΠΟ ΕΒταπιϊ αοοθρίο αἀπητέρηάας 6ς5ο 
Ῥαοἳδ οοπϊεοηες αοτ]έοτ πθραξ Ἡ. 3990. πιηδαία αππίοπι Αολη]ίς Ρογν]οαοῖα 1. 602. 5ο] 
ΑΠΙΠΙΟΡ Αολάνοσατη ἀε]εοίος ετὶρῖς. 

804. ἐπιΓείκελος. 406. ἀξεικέα. 
49ο. Γεῖο. Ταπῃ Ἰερ. χέρα. 

μονητικὸς ἐν τῷ πολέμῳ, γενναῖας. 396. 

᾿Λεικέα.] Λἰκιστικὸν, χαλεπόν. Πότ- 
μον.] Μόρον, θάνατο. ᾿Εφῆκεν.] ᾿Ἐπέ- 
βαλεν. 3407. Ἔπεφνεν.] ᾿Ανεῖλεν, ἐ- 

φάευσεν. ει. ᾿Εφίει, ἀπέλυσε. 3905. 
Θεῶν ̓ τεράεσσι πιθήσας.] Τοῖς τῶν θεῶν 

σηµείαις πεισθεί. 300. Τοῖος ἔην.] Τοι- 

πίῤῥοθας,] Ἠοηθός. 301. Χολωσάμεναι.] 
᾿Οργισθέντε.. Ἰέντορες ἵππων.] ἵππους 

κεντοῦντες, ἵππικοί. 302. "ΑψΨ ἄνερχο- 
μένῳ.] Εἰς τοὐπίσω ἐρχομένῳ. Πυκιόν.] 
Πυκνόν. Λόχον.] Ἐνέδραν. Ἐἶσαν.] Ἐ- 
κάθισαν λεληθότως. "Άγωτες.] ᾿Αγα- 

γόντες. Έλαβε δὲ χρόνον ἀντὶ χρόνου. 

Ὅμοιος. 

304. Μαΐων.] Τὸν Μαίονα τιὲς στο- 

χάζονται κήρυκα γεγοέναι, διὰ τὸ µόνον 
αὐτὸν σωθηναι. “Ἱερὸν γὰρ ἦν τὸ γένος 

Διὸ φορτικὸν ἦν, ἑβρίζειν 
“Ὃθεν καὶ παροιμία ἐλέχθη' τὸ, 

Πρέσβυς οὐ τύπτεται, οὐδὲ ὑβρίζεται. 

Αἱμωίδης.] Αἵμονος παῖς. ᾿Επιείκελος.] 

805. Μενεπτόλεμος.] Ὕπο- 

2. , 
τῶν κηρύκων. 

αὐτούς. 

ΥοΙ.. 1. 

οὕτος ἦν. Αἰτώλις.] ᾿Απὸ τῆς Αἰτωλίας. 

᾽Αλλὰ τὸν υἱόν.] ᾽Αλλὰ τὸν παῖδα. 

49ο. Γεῴατο.] ᾿Ἐγέννησεν. Εἶο.] Ἔαυ- 
τοῦ. Χέρεια.] Χείρνα. Μάχπ.] Ἐν τῷ 
πολέμῳ. ᾿Αγορῃ δέ.] Ἐν δὲ τῷ δηµηγο- 
ρεῖν. Πάνυ γὰρ συνετὸν πανταχοῦ ὑποτί- 
θεται τὸν Διομήδην ὁ Ποιητὴς ἐν τοῖς νέοις. 

491. Οὔτι.] Οὐδαμῶς. 492. ᾿Ενιπήν.] 

τ 
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Τὸν ο υἷος Καπανηος ὠμενγατο κυδαλήµοιο" 

᾿Ατρείδη, μὴ ψεύδε, ε ἐπιστάµενος σάφα εἰπεῖν. 

ἡμεῖς τοι πατέρων μεγ ἀμείνουες εὐχόμε) εἶναι. 

ἡμεῖς καὶ Θή(βης ἔδος εἴλομεν επταπύλοιο, 

παυρότερον λαον ὠγαγόνθ ὑπο τείχος Άρειον, 

πεθόμενοι τεράεσσι θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγή' 

κεῖνοι δὲ σφετέρησιν ὠτωσθαλίησιν ὄλοντο. 

τῶ μή μοι πατερας ποθ ὁμοίη . ἔνθεο τιμη. 

Τὸν ο ὧρ ὑπέδρα δν προσέφη κρωτερὸς Διομήδης" 

τέττα, σιωπή ἤσο, ἐμῷ ὃ) επιπείθεο μύθῳ. 

οὐ γαρ ἐγὼ νεμεσώ ΄Αγαμέμνονν ποίμονι λαῶν, 

ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐὐκνήμιδας Αχαιούς. 

τούτω μὲν γαρ κῦδος ὁ ἅμ έψεται, εἴ κεν Αχαιοὶ 

Τρώας δώσωσυν, Ελωσί τε Ίλιον ἑρήν' 

τούτῳ δ' αὖ μέγα πένθος, Αχαιών διωθέντων. 

αλλ᾽ ὤγε δη, καὶ νῶί μεδώμεθα θούριδος ἀλκής. 

495 

41ο 

415 

404. σάφα Γειπεῖν. 411. ὑπόδρα Ειδών. 416. ἕλωσί τε Είλιω. 

496. Ἠορρίοαπί Ἠσρο Ῥε]]απι Ἡρίροπονιπα αἲ Τμεῦας φαοά οκροδίαιπα ΕΕ ἵπ οΥ- 
πιπθ θρίοο Ιπίετ Ογο]ῖσα, πππο απίοπι ἀἰκορπάνπα ο5ί οκ Αρο]]οᾶ, ΤΠ. 7. 2.---49ο8. 
πειθόµενοι περώεσσι θεῶν. Τίπηιε οἱ ἵπ Ἀου Ερίροποπαπα Ῥθ]]ο Ρον Ῥτοδῖρία οἱ οδζοηία. 
οοηκῖ]α πετ Ῥτορεταία νε] τείατάαία. ΝΗΜΙ ἵπ Αροιοᾶοτο οὐοαγτῖί, π]δὶ αιιοᾶ ϱ01Ι- 
επ]οπῖῦτι5 ρὶβοπῖς ἀθις νἱοίοίαπα οδίοπία»ςο πατταίας ΑΙσπῶοπε ἀπσθ.---4ο0. Αί 
Ῥαΐες ποδίπί φίοΠάς απριιτία κἰπ]κίτα, Ἱπρηϊπηῖς Απιρηματαϊ γαοϊπία, οοπίρπηδεταηέ, 
6ο(1θ ςἳρῖ οἸαάεπι 1ρ5ἱ ρατατιηῖ. ν. Άρο]]οά. ΠΠ. 6, ο. δ. 5- Ῥιπάατ. Νεπι. ΥΝ. 41. δη. 
Βίαϊμίις Του. ΤΠ. 4:56. 5α.----μῆ-----ὁμοίῃ ἔνθεο πιωῇ' Ῥνο, μὴ δὲο ἐν ὁμοίῃ πιµῇ, ης Ρ8Τῖ Ἰιο- 
ΊΟΥΘ οἱ Ίου Ίαβε πορίδοαπ]. 

412. τέττα, 0 Ῥοπθ. νουῖ ΘίγπΠΟΠ Ισποταραπί νείθγος.---418. Αρε 6ί πο νἰγιιίεπι 
θΧΕΓΩΠΗΙΙ5. 

Αἰδοίοιο.] Αἰδοῦς 

4903. Υξς Καπα- 

Τεράεσσι.] Σημείαις. ᾿Αρωγῃ.] Βοηθείᾳ. 
4990. Κεῖνοι δὲ σφετέρησιν ἀτασθαλίῃ- 
σιν ὄλοντο.] ᾿Εκεῖνοι, τὸ πάθος ἀφαίρε-- 

σις. Σφετέρησι».] Ἰδίαις ἁμαρτίαις. ᾱ- 

γοίαις. Όλοντο.] ᾿Απώλοντο. 41ο. Τῷ.] 
Διοδή. Ένθεο.] Συγκαταρίθµει. 412. 

Ἐπίπληξιν, µέμψν. 
καὶ ἐντροπῆς ἀξίου. 

γῇος.] Ὁ Σθένελος. 494. Μὴ ψεύδεο.] 
Μὴ ψευδοῦ. ᾿Επιστάμενος.] Εἰδὼς, ὃυ-- 
γάµενος. Σάφα.] ᾿Ακριβᾶς, σαφῶς. {905 

Ἡμεῖς τοι πατέρων µέγ ἀμείνονες εὐχό- 

μεθ εἶναι.] Περὶ ἑαυτοῦ λέγει Σθένελος, 

καὶ Διομήδους. οὗτοι γὰρ μόνοι τῶν Ἔπι-- 
γόνων ἐστρατεύκεισαν ἐπὶ Ίλιυ. Ἐπί- 
Ύονοι δὲ ἐκλήθησαν τῶν ἐπὶ Θήβας στρα- 
πευσαµένων οἱ παῖδες. Μέγ ἀμείνονες.] 

Καταπολὺ κρείσσονες, βελτίονες. Εὐχό- 

µεθα.] Καυχώμεθα. 496. Θήβης ἔδος.] 

Περιφραστικῶς, τὰς Θήβας. "Ἔδος δὲ 

ἵδρυμα, ἔδαφος. Ἐΐλομεν.] ᾿Ελάβομεν. 

ἐπορθήσαμεν. 4907. Παυρότερο».] ᾿Ολι- 

γώτερο. ᾿Αρειον.] Αρεος ἱερόν. 498. 

Ῥέττα.] Προσφώνησις τιμητικὴ νεωτέρου 
φίλου πρὸς παλαιότερο. ΄Ἠσο.] Καθέ- 

ου. Οὐκ ε ἔπρεπε δὲ εἰς πόλεμιον προερχό- 
µενον αὐτὸν καθέζεσθαι. Βέλτιο οὖν, 

λέγειν, τὸ, μετὰ σιωπῆς ἦσο, ἤτοι, µένε. 
413. Νεμεσῶ.] Μέμφομαι. 415. Αμ 
ἕψεται.] ᾿Ακολονθήσει. Εἴ κεν.] ᾿Εάν. 
416. Διώσωσι.] Φωεύσωσω. Έλωσι.] 
Λάβωσι, πορθήσωσι. 417. Μέγα πέν- 

θος.] Μεγίστη λύπη. Διωθέντων.] Φο- 
419. Νῶϊ.] 'Ημεῖς. Μεδώ-- 

, 
νευθέντω». 
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Ἡ . καὶ εξ ὁ ὀχέων σὺν τεύχεση ἆλτο χαμωζε' 

δεινὸν ο ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσι ἆ ανακτος 429 

ὀρνυμενου" ύπο κεν τωλασίφρονά περ θεος έἶλεν. 

Ὡς ὃ) στ 9 αἰγιαλῷ πολυηχέϊ χύμα θωλάώσσης 

ὄρνυτ' ἐπασσύτερον, Ζεφύρου ὑποκιήσωντος' 

πότω μεν πα πρώτα κορύσσεται, αὐταρ ἔπειτα 

χερσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφὶ δε τὸ ὤκρας 432 

κυρτὸν εον κορυφευται, ἀποπτύει ὁ ὡλὸς ἄχνην' 

ὣς τότ ἐ ἐπασσύτεραι Δαναῶν πίνυντο φάλαγγες 

νωλεμεως πόλεμόνδε. κέλευε δὲ οἶσιν έκαστος 

ἡγεμόνων' οἱ δ) ὤλλοι άκην 1σαν, (οὐδε. κε φαίης 

τόσσον λαὸν ἔπεσθαι ἔ' ἔχοντ᾽ εν στήθεσι αὐδὴν,) 4390 

[ο 

430. ἐπὶ στήθεσσι Γάνακτο. 4322. πολυΓηχε. 43258. δὲ Εοῖσι Γέκαστος. 

419. Ὦον1ς οπστα Ὠϊοππεάον. Νο ἰρίαιν Νοκίονῖς (αοβσα οπιπῖθας αὐπηῖς Ρας 
οοπιη η], αξ οπστα Ἰηδίκίθη (ος ἵπ. Ῥηίπιο οτζ(πα φίατοηί. Ὠϊΐσαδ, Ὠϊοπισοάθια ἀθρῖ- 
Ἰμκςθ, αἱ οορίαγαπα οχάἶπος ἀἰδροπογεί: οπίπινετο ἴπῆ, Ε. 3. Ῥοσἴίεπι ρασπαπίθτη ν]- 
ἀεὺῖς: ἀπὸ χοθονός. 

422-456. Οοπιπαϊκκίοποπι οορίαρια ρηπιαπα ππαρπ]Πορ ἀεεοτιρῖε Ρορία.. ΝΗΙ ο5ι, 
αιος ΟΠ. α 56ΠΦΗΠΗ 5θιι νἶδιις 5οιι αιχάἶας αοσοπαπιοάα πα δἷε δὲ απίππαπα ππονθαίς πι 
«1ο ροείῖσος Ίαιις οοππος. 

4322---4260. Ἔνπια α]α Ροδὲ αΠαπη Ρτουθσδέ αἲ αππια οοπ[οτεπάα, Παούπι τασάο 
9))ή φορρά ση εἴιπι. Οοπιρατα(ῖο Πέ πρὸς τὴν ἐπάλληλον πῶν φαλάγγων φορά». Βοϊοδί 
φάλαγγες ἐκίνυντο ἐπωσσύτεραι- -ὧς τὰ κύματα. ϱΟοπξεταπί οι Ἡοπιθγῖαῖς Ίσσα Ψιγ- 
β1Η Ἠῖπο οχργοςσα, (ο. ΤΠ. 2437. 54. ῑπ. ΨΠΙ. 256. 5η. πποποπίο Ίαπα Μαοτοβίο Ἡ. τῷ. 
γΥπρίο ρνανονας Θα]. Ἱρίνα]. 27ο. 544. αἲ . ν. Ψἱπον ἀοοίος. Αίοι Ίουιι5 μῖς 
αἱ] 5 οοπαραγεύας 118. Ἡ. 63. ὕππα Ἐ. τό. δη---423. Ζεφύρου ὑποκινήσανπος. Οιιοᾷ 76- 
ῥγταπα ποπαϊπαέ, Ρορίαπα οκ Τοπία ἀθείατατε ραίαίς.  Νπιϊς αμ (θγ.----424. πόντω, 
Ἡ Β]ίΟ, κορύσσεται τὸ κύμα. Μος 426. Ἠος ΊάεΠι κορυφοῦται, Ἡ. 8. ἐπαίρεται, µετεωρίζε- 
παι. θἵ κυρτὸν, τὸ µετέωρον, ὑψηλὸν, οτι ποβῖοπο ααΠπποία ζαπιονῖς.----420. οἱ δ ἄλλοι 

µεθα.] Φροντίδα ποιησώμεθα. ἍἈΘούριδος χήν. Ἱορύσσεται.] Βορυφοῦται, αὔξε- 

ἀλκῆς.] Ἱῆς ἐνθουσιαστικῆς καὶ όρμητι- ται, εἲς ὕψος ἐπαίρεται. 435. Χέρσφ.] 

κῆς δυνάµεως. 419. Ἡ ῥα.] Ἔφη δή. Τῇ γῇ. «Ῥηγνύμενο.] Προσρησσόμενον. 
Καὶ ἔστιν ἀντὶ τοῦ, ἄρα. ᾿Εὰν δὲ ἐν Βρέμει.]) Ηχεῖ. Ἀρόμος δὲ κυρίως ὁ τοῦ 

µέρος λόγου ᾖ, δηλοῖ τὴν μετ ἐπικουρίας πυβὸς Ίχος» ᾽Αμϕὶ δέ τ’ ἄκρας.] Περὶ 
χάριν ᾿Οχέων.] Τῶν ἁρμάτων. ᾿Αλτο.] δὲ τὰ ἀκρωτήρια. 4326. Κυρτό.] Με- 
Καθήλατο. Χαμᾶζε.] Χαμαί. ἐπὶ γῆς. τέωρον, ὑψηλόν. ᾿όν.] "Ον. ἑπάρχον. 
43290. Δεμόν.] ᾿Εκπληκτικὸν, φρικτό. ᾿Αποπτύει.] ᾽Αποῤῥίπτει, ἐκβάλλε. Ὁ 
βραχεν.] Ἠχησεν. ᾿Ονοματοποία ὁ τρόπος µεταφορά. Αλὺς ἄχνην.] Τὸ 
τρόπο Χαλκός] Περιφραστικῶς, τὰ Ἀχορτῶδες τῆς θαλάσσης ἀπόβλημα. τὸν 
ὅπλα. 421. ᾿Ορνυμένου.] Διεγειρομένου. ἀφρόν. ὅπερ καὶ φῦκός φασι. 4359. 
Ὑπό κεν.] Ὕφ' οὗ ἂν Ἰχου. Ταλασί- Νωλεμέως.] ᾿Αδιαλείπτω. Κέλευεν.] 
φροα.] Ἰαὶ τὸν πάνυ καρτερικὸν, Ύεν- Ἐκέλευεν. Οἶσιν ἕκαστος.] "Έκαστος 
ναΐον. Δέος εἷλε.] Φόβος ἔλαβε. 492. ἡμῶν τοῖς ἰδίι. 429. ᾿Ακὴν ἦσαν.] 
Πολνηχέϊ.] Πολυταράχῳ. µεγάλως ἠ- "Ἡσύχως καὶ χωρὶς θαρύβου παρεγένοντο. 
χοῦντι. 423. ὌΌρνυται.] Διεγείεται. Φαίΐης.] Ὑπολάβοις, εἴποις. 430. Τόσσον.] 
ὁρμᾷ. ᾿Επασσύτερῳ.] Συνεχές. πυκνόν. Τοσοῦτον. ᾿Ἐχοντ' ἐνὶ στήθεσι αὐδήν.] 
424. Πρῶτα.] "Τὸ πρῶτον καὶ τὴν ἂρ- ΧΚατέχοντες ἐν αὐτοῖς τὴν φωνή». Ἐκ 

εξ2 
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σιγή δειδιότες σημώντορας. ἀμφι δὲ πᾶσι 

τεύχεα ποικιλ. ἔλαμπε, τὸ εέμεγοι εστιχόωντο. 

Τρῶες δ), ὡστ δἵες πολυπώμονος ἄνθρος ἐ εν αὐλήη 

μυρίοι ἑστήκασιν ἀμελγόμεναι, γάλα λευκὸν, 

ἀζηχε μεμακυϊαι ἀκούουσαι ὅ- σπα ἀρνῶν 

ὣς Τρώων ὠλαλητὸς ὀνῶ στρωτὸν εὐρυν ὀρῶρει. 

οὐ γαρ πάντων πεν όμος θρόος, οὐδ ἴω Ύηρυς, 

ὤλλα γλὠσσα µεμικτον πολύκλητοι δ) ἔσαν ἄνδρες. 

ὥρσε δὲ τοὺς μὲν Αρης, τοὺς δὲ γλουκῶπις Ἀθννη, 

Δεϊμός τ, ἠδε Φόίδος, καὶ Ἔρις ὤμοτον μεµανια, 

λρεος ὠνθροφόνοιο κωσιγνήτη, ἑτάρη τε, 

495 

4490 

Ταπι Ῥοηί]. ἐστιχόξωντο. 
435. νι]σο ἀκούσασαι ὅπα Γαρνῶν. 

432. τὰ Εειμένοι. 

433. ὄξιες. να]ς. πολυπάμμονος. 

435. νι]ς. γλῶσσ᾽ ἐμέμικτο. 

Ῥτοίθς ἀπσθς, αἀθοφιε 15 οορίᾶ ΘΟΡΙΤΗ.---432. ποικίλ) ἔλαμπε Ἠιπο ἆδ πασαπίε 
ερ]οπάοτῖδ απγα οκ ὤγ6. 

433-438. Ὠου]αταίας οκογοῖίι5 Ῥατρατογυτα ροπκ{ῖς οἸαπποπίρας Ιποράθπ τη, 
Ἐταπέ αιίθια Ττο]απογιπα 9ος ἀῑνοιδὶ ο ρορι]1ς, τς Ίαπα δρ. Β. 8ο1. 4. ναι», 
Ῥανία Ῥο]αδρῖσα, ρατῦνα Ῥηνασίας οπἱρ]πῖν ἀῑνοτεῖς «ἀῑα]εοῖς, τατ Ῥαρμ]ασοπτη, 
Ῥμτγριπι, Μοπυπη, Όαση, 1 γάογπης---436. Τρωςς ὃδε- ὡς Τρώων. ΔίπιοΙΓαΠα. 1ηΙΙ- 
{πίαΤη ΠΘΠΙΟ ΠΟῦ ν]άεί. Οὐκετναί (Ἰατκο ροσί Εωδίαί(μ. Ῥουο 414. 5. Ἱππσεπάα 
ἑσφήκασι µεμακυται, ΡΤΟ µεμώκασι, μηκώνται, α]απί, ἆππα απαἰαπί Ῥα]ασιτα αΡΠΟΡΗΠΗ, 
αἲ η οοπΏριιο ία ῦα]ο Ππολαδί καπέ,---428. πολύκλητοι, οἱ ἐκ πολλῶν τόπων συγκεκλη- 
μένοι, συλλελθέντες" πὲ Βομο]. Ῥν. Ῥι]α. οἱ αἱ. 

430. ὦρσε δὲ σοὺς μὲν Αρηε---τουίε Βο]ο]. Β. μεγαλοπρεπὴς ἡ φανπασία. Ἰπ Ἰου, ᾳιιοᾶ 
Ματς εἰαᾶσί Ττο]απϊς, αἲ ΛΠποτνα δίαί α- ρατᾶρις Αολίνογατη, αρετίανα οκ ροδίαπα 
πθηιιῖ αληιίᾶ, πρθπάο. Πίο νἰταίεια (οπιρεταίαπα Ῥτιάρπίία, ἀῑνειδαπα α- νθουγαῖα 
Ῥαμαγοτάπα. Ῥε]]ήπα. ΒηβΙσί α- Ῥοσδία «οπιθ] Ἰου πποᾶο ἀθεογαπα ππππετα ο Ῥατίος 
6556 οοπδ(πίας, αὲ Τγο]απῖς ΆΙαυς, Αολῑνίς Μίπετνα αἰάεγοί.-- "Έρις Τκερτάϊῖα, ἵπ 
πιθ(α αοῖο νεγραία, τογγΙΡ αἀδρεοί, πἴαε ΤΠΧ]ΟΓΕΠΙ ΓΘΓΓΟΓΘΙΙ ἸηΠοἶαε, ΠΙΟΣ τηᾶ- 
Ίοτᾳιαθ Βί δρεοῖο.---κορύσσεται, Αιοία Ἰπ ἀπΙΘΗΡΗΤΙ οοτρονῖς 5ροςς ἵπ αἰαμα εἶοναῦ 
οαριιέ, αἰ{οΗ 5Ε ἹἼδφπε εἆ Ο9]ΗΠΗ. ἐστήριξε κάρη, Ἠτο στηρίζει, Ἰι. 6. ἐγγίξει, προσπελά- 

Μέτρο. 437. Ομίς.] Ὅμοιας, ὁ αὐτός. 
Θρόος.] Θροῦς, θόρυβος. Οἱδ' ἴα.] Οὐ.- 

δὲ µία καὶ αὐτή. Γ]ρυς.] Φωνή. 4359. 

τούτου παρίστησω αὐτῶν τὸ ἤσυχον. 
431. Σιγῃ.] Σιωτῇ. Δειδιότες.] Φοβού- 

µενοι. Σημάντορας.] "Τοὺς Ἰγεμόνας. 

430. Ποικίλα.] Διάφορα, καὶ πολύ- Πολύκλητοι.] Οἱ ἐκ πολλῶν τόπων συγκε- 
χρωμα. Εἱμένα.] ᾿Ἐνδεδυμένοι, Ίμφι- κλημένοι, ὅ ἐστι, συναλλαχθώτες, 430. 
εσµένοι. 433. Οἵες.] Πρέβατα. Πο- 
λἈνπάμμονος.] Πολυθρέμμονος, πλουσίου. 

Πάμματα γὰρ καλεῖται παρὰ Δωριεῦσι 

πὰ κτήµατα. Καὶ πάσασθαι, τὸ κτή- 

435- Α- 
ο 

σασθαι ἐκτειομένου τοῦ ᾱ. 

ζηχές.] ᾽Αδιαλείπτως, συνεχδς. 
κυῖαι.] Μηκώμεναι. Μη γάρ ἐστι { 
αἰγῶν βοή. "θεν καὶ τὸ, μηκάδας αἷ- 

γας. Βληχὴ δὲ ἡ τῶν προβάτω». 436. 

᾽Αλαλητός.] θόρυβος. Κατ ἀντίφρασι». 

"Ορώρει.] Διεγήγερτο. Τὸ ὅ μικρὸν διὰ τὸ 

Ἕλληνας ἡ ᾿Αθηνᾶ. 

Ωρσε.] Διήγειρε. παρώρμα εἷς τὸ πολε- 
μεῖν. Τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως ώρσε δὲ τοὺς 

μὲν, ΤἜρῶας δηλονότι, ὁ "Αρης, τοὺς δὲ 
Ἔλρης.] Ἡ προθυ- 

µία τοῦ πολέμου. Ἡ. ὁ σωµατοειδὴς 

θεύς. 149. Δεῖμός τ’, ἠδὲ Φάβος.] "Αρεος 

καὶ ᾿Αϕροδίτης παῖδε,. Κατὰ δέ τινας, 
ἀλλ "λμοτον.] ᾿Αμό- 

τως, ἀπληρώτως. ἀφ' οὗ καὶ µύτα, τὰ 

ἐπιτιθέμενα τοῖς καίλοις τραύµασυ ὀθό-. 

νια, πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς σαρκός. 441. 

ο τν ο 
οὐχ, υἱοι ἵπποι. 
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ἡ τ ὀλίγη μὲν πρώτα κορύσσεται, αὐταρ ἔπειτα 

οὐρανῷ ἑστήριξε κάρη, καὶ επὶ χθονὶ βαίνει. 

Ἶ σφι καὶ τότε νεῖκος ὀμοιίον ἔμβαλε µέσσω, 

ἐρχομένη καθ' ὅμιλον ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. 445 

Οἱ δ᾽, ὅτε δη ῥ) ρ ἐς Ἀώρο ένα ἔννιόντες Ἱ Ἔκουτο, 

σύν ῥ ᾿ ἔθαλον ῥ ῥινους, σὺν ο ἔγχεα, καὶ μον ὠνδρῶν 

χαλκεοθωρήκω». ώτωρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 

ἔπληντ' ἀλλήλησι, πολὺς δ' ὀρυμαγδος ἐ ὀρώρει. 

ενθασ᾽ ἅμ' οἰμωγή τε καὶ εὐχωλη πέλεν ὠνθρῶν, 45ο 

ὀλλύντων τε, καὶ ὀλλυμένων' ῥεε δ) σίματι γαια. 

ὡς ὃ ὁ οτε χείμαβῥοι ποταμοὶ, κατ ὄρεσφι ῥεοντες» 

ες μισγάγκειαν. συμβάλλετον ὄ(βριμον ὕδωρ 

κρουνῶν εκ μεγάλων, κοίλης ἔντοσθε χαρώδρης, 

ζε τῷ οὐρανῷ.---4. Ἠ]α παπο Ἰπ]οῖε η Θοσαπα πιείπη οοπέαομείοπεπι, Ίσαπα, Ῥάρηα 
Ίατο ο οµηηο9 βΡᾶΥν8.---445. ὀφέλλουσα σπόνον ἀνδρῶν, πα] πι βεπηίέα5 εχοίαης ορ ει 
οἱ ν]πετα Ιπ[εγοπάο. 

446. Ἀοηισασ Ίουις ἆς Ῥεϊπο οοπβἰοία, Ἰηδίσηϊῖς αἀαπιρταίίοπα νἰνίάα, ογαίοπο 
«ρ]οπάῖάα, εἳ οοπιραγαβίοπθ αἆ 5ΘηδΙΙΠΙ ῥγῶοἶατα. Απο οσα] ]οσαπα Παριίς5ε ογοιῖ- 
ἴπς ΚΕπορμοπ Ἠθ]]οῃ. ΥΥ’. 3, Το---12. Ογτορ. ΥΠ. τ, 23---3δ. πιακῖτας {αππεΙ 1π. Ἰῖς 
αποὰ 1π α]ίογο θδί, 5. 12. καὶ συµβαλόντες τὰς ἀσπίδας ἑωβουντο, ἐμάχοντο, ἀπέκτεινου, 
ἀπέθνησκον 6ἱ ἵπ ροδίετίογε 5. 38. ἑώθουν, ἑωβοῦντο. ἔπαιον, ἐπαίοντο. Ῥιαπῖ ἁ]α οο]]θοία 

ἵπ ΕΙΡ]. ος. Ὑοἱ. Π. Ῥ. ΤΠ. ρ. 65. Έα (αππεπ ἵπ οπιπὶ Ῥασπα ουνία νὶκ οκ Ἠοπιετο 
πηιίιατθ ορια Βζ.----οἳ δὲ ὥρα συνέβαλον ῥινοὺς, ἀσπίδας, ὅτε δή ῥ ἐς χιῶρον ἕνα ξυνιόντες 
Ίκοντο, Ἡ. 6. ὅτε σύνισαν.---ἔπληντ' ἀλλήλησι, οἨροί α]]]δί δαπῦ 1πίος 5ο οἳ οΟ]]15].---45ο. 
εὐχωλὴ, αὔχημα. Ροδῖ να]πθγα Π]αία αας ρτοδίγαίαπα Ποδίοτη, ο]οπίαζας ντοίου. 

453. κατ ὄρεσφι ῥέοντες. καπαρίοντες κατὰ τοῦ ὄρεος.---453. ἐς µισγάγκειαν. πόπον κοῖ- 
ον, εἰς ὃν καταφερόµενα µίσγτται ἀπὸ πλειόνων ὀρῶν ὕδατα. ΑΡρο]ΙοΠ. Ἠοδχ. ος 456. 
Φόβος οκ πιεπίο νοίοντη εσυ Τεττο;. 

Κασιηνήτη.] ᾿Αδελφή. “Ἑτάρη.] Φίλη. Τὴν δύναμιν τῶν ἀνδρῶν. περιφραστικῶς. 
442. Ἡ τε.] τις Ἔρις ᾿Ολίγη.] Εξ 448. Ὀμφαλόεσσαι.] Ομφαλοὺς ἔχου- 
ὀλίγου καὶ ἐκ μικροῦ πράγματος. μικρά. σαι, περιφερεῖς. 449. Ἔπληντο.] Ἐ- 

Καὶ ἔστι ποσότης ἀντὶ πηλικότητο πλησίαζον, Ἠγγιζυ. ἨΠολύς.] Μέγας. 
Πρῶτα.] Τὴν ἀρχήν. Κορύσσεται.] Με- ᾿Ορυμαγδός. θόρυβος 45ο. Οἰμωγή.] 

τεωρίζεται, αἴξεται. Ἡ μεταφορὰ ἀπὸ Στεναγμὸς, ὀλοφυρμὸς τῶν ἠπτωμένων 
τῆς Κόρυθο. 4.13. Ἑστήριξε.] Προσε- δηλωότι,. Εὐχωλή.] Καύχησις, δηλονότι 
πέλασε», ηγγισε. Κάρη.] Τὴν κεφαλήν. τῶν νικώντων. Πέλεν.] Ἐγένετο, τῶν τε 

444. Ἡ σφν.] τις αὐτοῖ. Τότε.] φονευόντων, καὶ τῶν φονενοµένων. 451. 
Κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνο. Νεῖκος.] Ῥιλο- Ῥέεν.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐχεῖτο. Έλαβε δὲ διά-- 
γεικία». "Ὁμοίων.] Ὁμοίως πᾶσι χα- Ἅεσι ἐνεργητικήν. 452. Χείμαῤῥι,] Οἱ 
λεπό. Μέσσφ.] Μεταξὺ Τρώων καὶ Ἀχειμῶνος ῥέοντες ποταμαὶ, καὶ πληρούμε- 
Ἑλλήνων. 445. ᾿Οφέλλουσα.] Αὔξου- οι ἀπὸ μεγάλων ὄμβρων. Κατ ὄρεσφι.] 
σα. Στόνον.] Στεναγμὸν, λύπη. 446. Κατὰ τῶν ὁρῶν. 453. Ἐς µισγάγκει- 
ἛἜς χῶρον.] Ἑϊς τὸ ὥρισμένον χωρίω. αν.] Ἑϊς κοῖλον τόπον, ἔνθα ὁμοῦ συµ- 
Ἐννιόντες.] Συνερχόµενοι. 447. Σύν ῥ' µίσγεται τὸ ὕδωρ ἀπὸ διαφόρων τόπων. 
ἔβαλο.] Συνέβαλον δή. ὁ δὲ, ρᾶ, σύν- Συμβάλλετον.] Συμβάλλουσι,συμμίσγου- 
δεσµος, ἀντὶ τοῦ δή. "Ῥμούς] Τὰς ᾱ- σι. "Οβριμον.] Πολύχροον, ἢ ἰσχυρόν. 

σπίδας, τὰς βύρσας. Μένε ἀνδρῶν.] «454. Κοίλης.] Βαθείας.. "Ἔντεσθεν.] 
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τῶν δὲ τε τηλόσε δοῦπιον εν οὕρεσιν ἔκλυε ποιμην' 455 

ὣς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχή τε φόβος τε, 

Πρώτο» δ᾽ ᾿Αντίλοχος Τρώων ἔλεν ὄνθρω κορυστην 

ἐσθλὸν ἐ εν) προμώχοισε, Θαλυσιάδην Εχέπωλον, 

τόν ῥ᾽ ἄβαλε πρῶτος κόρυθος φώλον ἱσποθασείης' 

εν δὲ μετώπῳ πηξε, πέρησε δ᾽ αρ ὀστέον εἴσω 16ο 

αὐχμη χρλκειη τον δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν' 

ψριπε δ,, ὡς ὅτε πύργος, ενὶ κρωτερή ὑσμίνη. 

τὸν δὲ πεσόντα ποδων ἔλα[δε αμα Ἐλεφηνωρ 

Χαλκωθοντιάδης, µεγαθύμων ἀρχος ᾿Αβόντων' 

ἕλκε ο ὑπ εκ [βελέων λελιηµένος, ὄφρα τώχιστα 46ς 

τεύχεα συλήσειε' μίνυνθα δὲ οἱ γόεβ ὁρμη. 

νεκρον γαρ ἐρύοντα ἰδὼων µεγόβυµος ᾿ Αγήνωρ, 

461. νυ]σ. ἴσσ᾽ ἐκάλυψε. 466. δέ ἔοι. 
Ῥο5ί γὰρ αχίΓιΙδΙΙΠὰ ῥ”. 

456. γένετο Γι αχή. 

467. Εερύοντα Ειδών. 

457-472. Ὦοδοεπάί Ροεία αἆ πανγαπᾶαδ Ῥάρπας βἱπρι]ογαπας αζον οπή. Ῥοσί]σι 
νὶ5 Ῥάρπαπι οὗ. οσα]ο5 Ῥοπθγο πθηιδ. Ῥρθσίαξατ απίοπα Ῥοθμς Ππσθηή ΡΕΙΠΟ ΤΠ 
ναπ]είαίθ, ἔπα ἵπ. ἀῑθοία δοτΙτη, Ύσ ογπααπα απ αι, ἔπα ἵπ. 1ρεῖς ουπαπηθηῖς. 
Ταπάεπα εὔίατη Ίρσα πανταίο απίππαπα θεηθί, Ρτίπιο τεγπα οορία, ἵαπαι Πάος Ιδία οπῖπα 
οπιπιεγα[ῖο αἱηρι]αγαπα ΤΘΓΗΠΙ, αιιορ ονοπἱ»δο οἱ Ιποῖά(ρδα παγταπίαη, Πάθη {αοἲς πας - 
ταῖς, φπῖ ἵαπα αοοιχαζο οπηπία, ἱστόρηχε, βοἰκο]έαίις ο5ςο οἱ γοκοῖνίκκο νἱάθίτα, τῦ πο 
παηία, Εαία, ομδι15, ἱησι]ογάπα, φῖ Ραρηαηί, οράνηῖ, οὗρδί απ, (θηθαῦτ Π δα ΗΙ 
ὑπὲρ πὸν ἆλαβῃ λόγον δεδαιδαλμµένοι ψεύδεσι ποικίλοις μῦθοι, σ108 ας τονρῖοζ.  Λη- 

«ουσίας Νεσίονῖς {. Ῥνίπηας Γογίς Ἠομορο]ατα, Τμαἱγςῇῖ {ι---φ6θ2. φπθπα ἀάπι Ἐ]ορλοπος 
οκ Ῥάρωα φρο]αί, 1ρ5ο ορζῖέιγ αὖ Ασεποτθ---4 60. 

450. κόρυθος φάλον. 18 φώλον οναπα 1], ἵπ οοπο ρα]θῖ, οαῖ Ππδεγίζας οπἱρία, 
λόφος, νἰά της Τ. 362 δί 271.--- 16ο. ἐνέπηξεν ΑπΙΟΟΠΙΘ τὴν αἰχμὴν τῷ µετώπῳ. Αἲ 
Ί]ο οροἰ1ὲξ ὕπτιος.----463. πο 5ΡΙ ἀθάθοοτί ἀποιιπέ Ἠεγοθς, Ποδίθτη, θίῖαπι αὐ 41ο ο0- 
8η, 8ΡΟἱ4Γθ.---465. ὑφεῖλκε δὲ σὸν νεκρὸν ἔκ βελέων ΤΘίΤΟ εᾶ ΟΓ4ΊΠ68 8Ι105, λελιημένος. 

Ἔσωθεν. µιστὴν, ἢ πεζὀν, καὶ ὁπλίτη. 458. Χαράδρης.] Τῆς ἐγχαράξεως 

τοῦ ἐδάφους, γιγνοµένης ἀπὸ τῶν κατα- 

φεροµένων ὀμβρίων ἑδάτων. Εἴρηται δὲ 
ἀπὸ τοῦ οονεὶ ἐγκεχαράχθαι τῇ «φορᾷ 
τοῦ ἕδατο. 455. Τῶν δέ τε.] Τούτων 
δὲ τῶν ποταμῶν. ᾿Τηλόσε.] Πόῤῥω. µα- 
κράν. Δοῦπον.] Ἠχον, ψόφον. Ἔκλυεν.] 
Ἠκουσε. 456. Μισγομένων.] Συνερχό- 

µένων. ᾽Ιαχή.] Φωνη, βύή. 457. Πρῶ- 

τος δ) ᾿Αντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα Κο- 

ρυστήν.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐφόνευσε. Πῶς οὐκ 
Αἴας ἢ Διομήδης ἀριστεύει πρῶτος; Ἱζαί 
φασιν, ὅτι Ἠέλιοι πρῶτον συνέῤῥηξαν. 
ἌἝλλλοι δὲ, ὅτι, ἐπεὶ ὁ ᾿Αντίλοχος ἄλκιμός 

τε καὶ ταχὺς ὑπόκειται, εἰκότως καὶ φο- 

νεύει πρῶτος. ᾿Εμοὶ δὲ δοκεῖ, ἀπ᾿ ἐλάσ-- 

σονος ἦρχθαι τὸν Ποιητὴν τὸ τῆς τύχης 

αἰνισσόμενον Κρώτας. ἸἈορυστήν.] Πολε- 

"Ἔλαβε.] Κατείληφε. 

Ἐσθλώ.] ᾿Αγαθὸν, γενναῖω. Θαλυσιά- 

δην.] Θαλυσίου παῖδα. ᾿Εχέπωλον.] Ὁ- 
ναµα Κύριο. 450. Ἰζόρυθος φάλον.] Εἰς 

τὸ ἀνάστημα τῆς περικεφαλαίας. 46ο. 
Πῇξεν.] ᾿Ενήρεισε. Πέρησεν.] Διεπέρα- 
σε, διῇλθεν. ᾿Οστέον εἴσω.] Ενδυθεν τῶν 

462. Ἠριπεν.] Ἔπεσεν. 4631. 

461. Χαλκω- 

δοντιάδης.] Χαλκώδοντος παῖς. Μεγα- 

θύμων.] Μεγαλοψύχων, γενναίων. ᾿Α- 
βάντων.] Τῶν Εὐβοέω. 465. Ὑπ΄ ἐκ 
βελέων.] "Εξωθεν τῶν Βελῶν. Βέλος δὲ 

καλεῖται τὸ ἐκ χειρὸς βαλλάμενον. Λε- 
λιημένος.] Ἡροθυμούμενος, ἐσπουδακώς. 

Ὁ τρόπος ὑπερβολή. 
466. Συλήσειε.] Σκυλεύσει. ὅ ἐστι, τὰ 
ὕπλα ἀποδύση. Μίνυνθα.] Επ ὀλίγω. 

» / 
οστεων. 

Τάχιστα.] Ταχέως. 



πρ. Ἰν. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 168---δ2. 905 

πλευρα, τώ οἱ κύψναντι παρ ἀσπίδος εξεφαώνθη, 

οὔτησε ἔνστῳ χαλκηρεῖ, λυσε δε γνα. 
ὣς τὸν μεν λιπε θυμός. επ᾿ αὐτῷ δ) ἔργον ἐτύχθη 47ο 

ἀργαλέον Τρώων καὶ Ἀχαιῶν. οἱ δὲ, λύκοι ὣς, 

ἀὀλλήλοις ἐπόρουσαν, ὦνηρ δ) ἄνδρ ἐδνοπολίζεν. 

ἔνθ ἔβαλ᾽ ᾿Ανθεμίωνος υἱον Τελαμώνιος Λίας, 

οβεο θαλερον, Σιμοείσιο' ὃν ποτε µήτηρ 

Ἴδηβεν κατιοῦσα, παρ ὄχθησι Σιμόεντος 47 

γεύατ' . επεί ῥα τοκευσιν ἅμ ἔσπετο, μήλα ἰδέσθοιι’ 

τούνεκό μι κάλεον Σιμοείσιον. οὐ δὲ τοκεῦσι 

θρέπτρα φίλοις ὠπέδωκε, μηυυνθάδιος δέ οἱ αἰῶν 

ἐπλεθ, ὑπ' Λίαντος μµεγαθύµου δουρὶ δαμεντι. 
πρῶτον γαρ μη ἰόντα βάλε στήθος, παρω μαζον 48ο 

δεξιόν᾿ ὤντικρυ δὲ ὃὶ ὦ ὤμου χάάλκεον ἔγχος 

ἦλθεν, ὁ ὃ ἐν πονίησι χαμαὶ πέσεν, αἴγειρος ὣς, 

ων 

468. τά ἔοι. 47ο. Βεπι]. ἐπ᾽ αὐτῷ δ' Γέργον Ε. ἐπ᾽ αὖ τῷ ἔργον. 
471. Βεηί]. λύκοι Εώς. 476. μήλα Εβιδέσθαι. 478. δέ ξαι. 
48ο. νι]ρ. νι». 482. αἴγειρος [ώς Ῥεηπί]. 

προθυμούμενος.---4685. παρ ἀσπίδος, ἔξω πῆς ἀσπίδος, Ἰα ταέ οοτρας πιάαίαπι οδοί. Ῥε 
ΕἘἰερλεπογε ν. 9.ρ. Β. 549. 1. «φεπογ απίοπι Απιοποτίς ον ΒΗΠ5, ν. Δ. 50--- Μος 
4ο. ἔθγον θδί μάχη» ηἲ δο]θί.---4 73: ἐδνοπάλιζεν, απτῖριῖέ οἱ ροτομΠέ. Ἐδί φιιοά Ὑπτρι]. 
ΧΙ. όρι. Ἰερίίφιιο υἱγιπι υἱγ. 

473-480. Α]ακ Βπιοϊδαπη 1π. ἴοπογα αάλιο οίαίς οοπκΕαζάπα πθσας. Έυαπι Ἱία 
αἰση]]α πα οἳ πιο οπρίία τΘΥΙΠΙ ΑΡΡΟΠΟ, Ππτθ]]1σΙ κἰπηα]. Ροίοςέ ογπαί5, επ Πα ἰοπῖς 
ναπείας οἳ Ῥ]απίακππααιπη οορία. 

476. Δά νἰίαπα ρτῖκοογατα Ποπαίππα πιοίαὈ]]]ς οδὲ πατταϊξῖος δἳ 477. 8. 0. αἆ πιῖςθ- 

467. Ἐρύωτα.] Ἕλκωτα. 4689. Κύ- ψάσης τὸν Δία νύμφης. Δίδυμος δὲ 
ψαντι.] ᾿Επιεύσαντι. Παρ ἀσπίδος] πάντα τὰ ὄρη Ἴδας λέγει. ἀπὸ τοῦ δύ- 
Ἐγγὺς τῆς ἀσπίδος. ᾿Ἐξεφαάνθη.] Ἔξε- νασθαι ἂἀπ᾿ αὐτῶν πλεῖστα καθορᾷν. 
φάνη. 469. Οὕτησεν] Ἐκ χειρὸς ἔ- Ἰατιοῦσα.] Κατερχομένη. Παρ ὄχθησι 
τρωσε. Ἐυστῷ.] Ἐξεσμένῳ δέρατι. Χαλ- Σιμόεντος.] Παρὰ ταῖς ὄχθαις, ὅ ἐστι, 
κήρεϊ.] Σιδήρῳ ἠρωοσμένφ. ἈΑΛῖσε δέ.] τοῖς Χείλεσι τοῦ Σιμόεντος ποταμοῦ. 
Λνθῆναι δὲ ἐποίησεν. 47ο. Ἔργω.] Ἡ «476. Γεύατο.] ᾿Απεκύησε», ἔτεκεν. ἛἜ- 
μάχη. ἘΕτύχθη.] ΙΚατεσκευάσθη, ἐγέ- πεί ῥα.] ᾿Επεὶ δή. Τεκεῖσι.] Γωεῖῦσι, 
νετο. 471. ᾿Αργαλέο.] Χαλεπὸν, δε-- πατράσι. Ἔσπετο.] Ηκολούθει. Μῆ- 
νόν. Οἱ δὲ λύκοι ὡς.) Οἱ δὲ δίκην λύκων. λα.] Πρόβατα. ᾿Ιδέσθαι.] Θεάσασθαι. 
Διὰ τὸ ἁρπακτικὸν τοῦ ζώου. “Ὁ δὲ τρ 477. Τοῦνεκά µιν.] Τούτου χάριν αὐτόν. 
πος ἀναστροφή. 472. Αλλήλοις ἐπό- Κάλεν.] ᾿Ἐκάλουν. 478. Θρέπτρα.] 
ῥουσαν.] ᾿Εφώρμησαν ἀλλήλοις. Ἓθδνου- Τὰ ὑπὲρ τῆς ἀνατροφῆς ἈΧαριστήρια. 

πάλιζεν.] ᾿Ανήρει, ἐφόνευεν. 474. Ἠϊ- Δἰών.] Ὁ τοῦ ἕν χρόνος. 479. Ἔ- 
θεον.] Άγαν νέω. Θαλερόν.] ᾿Ακμαῖο πλετο.] ᾿ἘΕγένετο. Δαμέτι.] Δαμα- 
νέον. Σιμοείσιον.] Τὸν ᾿Ανθεμίωνος παῖ- σθέντι, ἀναιρεθέτι. 48ο. Ἰότα.] Ἐ- 
δα. 475. Ἴδηθεν.] Ἐκ τῆς Ἴδης. δη πιότα. 481. ᾿Αντικρύ.] Ἐξ ἐναντίας, 
δὲ ὄρος ὑψηλότατον Τροίας. Ἔστι δὲ καὶ διαµπάξ. 492. Ἐν κονίῃσι».] Ἐν τῇ 

ἑτέρα Ἴδη τῆς Κρήτης. ἀπὸ τῆς διαθρε- Ὑῇ. Ἀἴγειρας ὥς.] Ὡς αἴγειρς. ᾿Ανα- 



2994 ΙΛΙΑΔΟΣ δΔ. 483---ϕο7. Ι1Ρ.1ν. 

ϱ/ « 

Ί ῥά τ᾽ εν εἰαμενή ἔλεος μεγάλοιο πεφύκει, 

λείη ἀτάρ τέ οἱ όζοι ε επ᾽ ὠκροτάτη πεφύασι 

τὴν μέν ' ἂρ βµατοπηγος ὦνήρ αἴθωνι σιδήρῳ 4ἃς 

ἐξέταμ., ὄφρα ἴτυν κάμψη περικαλλεῖ δίφρω, 

ή μο τ᾽ ὠζομένη κέιται ποταμοϊο παρ ὄχθως' 

τοῖον ἄρ Ἀνθεμίδην Σιμοείσιον ἐζενάριζεν 

Αίας Διογενής' τοῦ ὃ ᾽ ́ Αντιφος αἰολοθώρηζ 

Πριαμίδης καθ ὅμιλον ἀκόντισεν ὀζεῖ δουρί. 499 

του μεν ὤμαρθ" ὁ δὲ Λεύκον, Ὄδυσσεος εσθλὸν ἐ ἑταίρον, 

βεβληκει βευβώνα, γέκυν ἑτέρωσ' ερύοντα’ 

ἤριπε δ) ἀμφ αὐτῶ, νεκρὸς δὲ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

του ὃ Οδυσεὺς μαλα θυµον ὠποκταμέειοιο χολώθη: 

βη δὲ δια προμάχων κεκορυθµενος αἴθοπι χαλκῶ, 405 

στη δὲ μόλ έγγυ» νῶν καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεμῶ, 

ὠμφί ε παπτήνας" ὑπὸ ὃοὲ Τρώες κεκάδοντο, 

484. τέ Γοι. 486. ὄφρα Είτυν. 492. ἑτέρωσ᾽ Εερύοντα Ο1ΙΠ1 ν]εῖο. 
ν. 0055. 493. δέ Εοι. 497. ἀμφί Με. 

ταβοπθπα Γαοϊοπάαπι Ῥθπο 5απέ αἀ]θοίῖ.---482. ἐν εἰαμενῇ Ίου καθύγρῳ καὶ βοπανώδει. 
είγπιο Ἰποθτίο. ν55. 48 Ά--4 87. (απίαπα αἆ ουπαίαπη να]θηίς 1ρδα οοπαραγαῖο νετβαίτισ 

Ἱπ ἀεερηαηθα Ῥχουργίίαίο Ῥορι]].--- 34. ὅζοι ἐπιπεφύασίν οἱ ἀκροτάτη, ἓν τῷ ἀκροσώτῳ 
αέρει.---4δ6. Οπγναξαταπα τοῦ οκ γαπιῖς τοοῖεῖς δὲ Ιποιτναίῖς {αυγίσαθας. οἳ. Φὢ. 37. 38. 
Τιεοοπς. ΧΝΥ. 248. 5η. 

489--- 5ρ4- Απρηισ, Α]ασσπι αηδία Ῥείοης, 1 δισ Γουές, [Ἴγαφος Ἠοπιοσοοπίαπη. 
αἱσλοῦ )ῶρή Ἴξν ρνο βἰπαρ[Ιοῖ» αἰόλος, Ῥιίο, νε]οκ. παπα πηπ]ία ατο]απίγ νοίογες.---4096. στη 
δὲ µάλ᾽ ἐγγὺς Ἰὼν, αἆ πίαπάνπα, Ρηΐα, 1θιιο ϱΟΓΡΙ5, πθ 8ΡΟΙΘίΓ. 6 κεκάδοντο. πονα 
νενρὶ ΓΟΓΠΙὰ οκ ολ. ἔχαδον, ο. Ίπ 86. οὔδοτνα πποτθπα ραρπαπα1, φιοά 1τ- 

στροφὴ ὁ τρόπο. "Έστι δὲ εἶδος δένδρου. νάριξεν.] ᾿'Ἐφόνευσε. 450. Λἰολοθώ- 
ἸΩΏνομάσθη δὲ ἀπὺ τῆς ἐγέρσεως αὐτῶν, ρηξ.] Ποικίλον θώρακα ἔχων. «49ο. 

καὶ ἀναδόσεω. 493. Ἡ ῥα.] τις Πριαμίδης.] Πριάμου παῖς "Αντιφος. 

δή. Ἐν εἰαμενῇ.] Ἐν καθύδρῳ καὶ βο- 401. "Αμαρτ.] Διήμαρτεν, ἀπέτυχεν. 

τανώδει τόπῳ. Ἔλευς.] Ἔλους. ἜἜλος Λεῦκο.] Νῦν προπερισπωµένως ἄναγνω- 

δὲ καλεῖται ὁ ὁμαλὸς καὶ Κάθυδρος τόπος. στέον, ἵν ᾗ ὄνομα κύρων. 492. Βεβλή- 
Πεφύκει.] Ηὐξήθη, ἀναδίδοται. 484. κει-] Σχῆμα χρονικό. "Ἔλαβε δὲ ὑπερ- 

Λείη.] Λεία. ὁἁμαλή. ᾿Ατάρ τέ οἱ ὄζω.] συντελικὸν ἀντὶ ὁριστικοῦ. Νέκυν.] Νεκρόν. 
Οἱ δὲ κλάδοι αὐτῆς. Πεφύασι.] Πεφύ- Ἀΐρηται δὲ παρὰ τὸ νήκηρος, ὁ μὴ ἔχων 

κασι. 4895. Αρματοπηγός.] Ἅρματα κέαρ, ὅ ἐστι, ψυχήν. “Ἑτέρωσε.] Εἰς τὸ 

συµπηγνύων. τέκτων. Αἴθωνι.] Δαμπρῦ. ἕτερον µέρος. ᾿Ερύοτα.] Ἕλκοτα. 493. 

ὀξεῖ. Ἐπ΄ ἂν γὰρ ὁ σίδηρος ὀξυνθῇ., λαμ- "Ἠριπε.] Κατηνέχθε, ἔπεσεν. Ἔκπεσεν.] 

πρότερος γίγεται. 496. ᾿Ἐξέταμε.] ᾿Ἐξέπεσε. 494. ᾽Αποκταμόοιο.] ᾽Δ- 
Ἐξέτεμεν, ἐκοψεν. πυν.] ᾿Αψίδα. Δέ- ναιρεέντο. Χολώθη.] Ἓλυπήθη, ὠργί- 

γει δὲ τὴν περιφέρειαν τοῦ τροχοῦ. Δί- σθη. «495. Κεκορθµένο.] Καθωπλι- 
φρῳ.] Τῷ ἅρματι. Περικαλλέι.] Πώνν σμένο. ᾿Απὸ µέρους τὸ πᾶ». Αἴθοπι.] 

καλῷ. 487. ᾽Αζομένη.] Ἐπηραινομένη. Τῷ λαμπρῷ. 497. ᾽Αμϕί ἑ παπτῄνας.] 

Ψιλῶς ἀναγνωστέο" ἐσχημάτισται γὰρ Περὶ αὐτὸν περιβλεψάμενος. ἸΚεκάδοντο.] 

παρὰ τὴν στέρησιν τοῦ ζῆν. 488. Ἔξε- Ταρασσόμενω ἐσκορπίζωτο, ἔφευγον. 



118. ΙΥ. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 498---δοο. 

᾿ ᾽ ΄ ε η) ” . / ιν 

ἄνδρος ὠκοντίσσαντος" ὁ ὃ ουχ. ἁλιον [βέλος ηκεν, 

ἀλλ' υἷον Πριάμιοιο γόθον βόλε Δημοκόωντα, 

ὃς οἱ ᾿Α/9υδόθεν Ἰλθε, παρ ἵππων ὠκεισων. 5οο 

τόν ῥ᾽ Ὀδυσευς, ἐ ἑτώροιο χολωσώμενος, (Δώλε Φουρὶ 

κόρσην' ἡ δε ἑτέροιο δια κροτάφοιο πέρησεν 

αἰχμὴ χαλκείη" τὸν δὲ σκότος οσσε κάλυνψε' 

θούπησεν δε πεσῶν, ἀράββησε δὲ τεύχε' επ᾽ αυτώ. 

χώρησαν ὃ ὑπό τε πρόμαχρι, καὶ φαιδιμος Έκτωρ. 905 

᾿Αργεῖοι δε μέγα ἔσχον, ἐρύσαντο δε νεκροὺς, 

ἵθυσαν δὲ πολὺ προτερω. νεμέσησε δ' Απόλλων, 

Περγάμου ἐκκατιδῶν, Τρώεσσι δὲ κέκλετ ἀὔσως" 

Ὄρνυσθ., ἱππόδαμοι Τρώες, µηδ᾽ εἴκετε χόρμης 
409. Δημοκόξωντα Ῥευ!]. 

5ο1. εἰ «26. νι]ρ. ὅσσ᾽ ἐκάλυψε. 
5ο0. ὃς [οι. 

5ο6. µέγα Εζαχον Γερύσαντο. 

πι τθυθάηῖ, ΡΤΟΠΙΗΟΠΟ οκ αἀνθιδα αοῖε Ἱγγαεηίθ.---400. 59ο. Ἐδαπα Ἰου εκ νἰία 
Ῥτίκοα οὔκεγνα, φιοά αά ραδορπάα απιπεηία ΒΗπα ΑΡγά ατα πηῄσρτας Ῥτίατηιι. γτάρίιις 
εκ Ν. 1. οο]ᾳί Ῥομ5ε, Αὐγάππη, θἰδῖ Αδίο ρατεραίς αυ Ῥπίαπαϊ αππεα ἀΠΠοπς Εῖλδε: 
Β. 836. οἳ. Βίταῦο ΧΠΠΤ, ρ. δ76. 877. 

5ος---538. (πο Γοπιουοοπίε, Βπαπηϊ βμο, Ττο]απϊ Ίουο οράαπές Αολνίς απῖπαϊ 
ΒτππαΠΓ. 
πργνα ϱποήα Αολῑνον. 

Μος ἴαπιεπ Ττο]απϊ κε τοορίαπί, Αρο]Ιπο 605 Ἠοτίαπίες Ἠοτίασις ΜΙ- 
ΕΙ πάς Ρρασπα Ρτοπηίςομθ. Ῥϊοσθιπι Ῥϊτοις Τητας, Ρίτοιτα 

Τ]νους οσά1ὲ, πθο (ππ1εΠ 5ροµαί α ΤΗτασῖρας τερια]δ». 

495. Οὐχ ἅλιο.] Οὐ µάταιω. "Ηκε.] 
Ἔπεμψε. 4990. ἈΝόθον.] Τὸν οὐ γνή- 
σιο, ἀλλ ἐκ παλλακίδες ντα. Αἱ γὰρ 

παιδοποῖαι παρὰ τῷ Ποιητῇ τετραχῶς 
λέγονται. ὁ μὲν γὰρ γνήσιος, ὁ δὲ νόθος 

καλεῖται παῖς ὁ δὲ σκότιος, καὶ ἄλλες 

παρθένιος. Γνήσιος μὲν οὖν καλεῖται, ὁ 

ἐκ νομίµων γάµων. Ἀόθος δὲ, ὁ ἐκ παλ- 
λακίδος. Σκότιος, ὃ τὸν πατέρα ἀγνοῶν. 

Σκότιον δέ ἑ γείνατο µήτηρ. Παρθένιος 

δὲ, ὁ ἐκ παρθένου ἔτι νομιζοµένης γενό- 
µενος. ὡς τό" Παρθέχιον τὸν ἔτικτε χορῷ 

καλὴ Πολυμήλη. Δημοκόωντα.] Ὄνομα 

κύριο. 59ο. Ὃς οἱ ᾿Αβυδύθεν ἦλθεν.] 
"Ὅστις αὐτῷ ἐκ τῆς ᾿Αβύδου παρεγεγόνει 
πόλεως Ἑλλησπόντου. Παρ ἵππων ὦ- 
κειάων.] Εξ ἐκείνου τοῦ τόπων, ἐν ᾧ 

ἵπποι ἐγεννῶντο ταχεῖς. Εἶπε δὲ, ὅτι 

ἐκεῖ ἐτρέφοντο καὶ οἱ ἵπποι τοῦ Πριάμου. 
502. Κόρσην.] Τὸν κρὀταφον. Πέρησε.] 

5ο3. Αἰχμή.] Ἡ Διεπέρασε, δήλθεν. 
ο ρος ν 

ἐπιδορατίς. Ἱὸν δὲ σκότος σσ ἐκά- 

λυψε.] Σολοικισμὸς παρὰ τὰς πτώσεις, 
Υοι.. 1. 

αλον Ν ” . -- Ν ῃ ε, » ΄ 
έδει γὰρ εἰπεῖν, τοῦ δὲ σκότος σσ ἐκά- 
Ἄνψε. τούτου δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τὸ σκό- 

τος ἐκάλυψεν'. δοή. ᾿Δράβησε δέ.] 
Ἔχησε δέ. Τεύχεα.] Τὰ ὅπλα. 5ος. 
Χώρησαν.] Ὑπεχώρησαν, ἔφυγο. ἩΠρό- 
µαχοι.] Πρωταγωνισταί. Φαίδιμος.] Ἔ- 
πιφανῆς, λαμπρὸς ἐν ταῖς πράξεσι. 

5ο6. Μέγ’ ἴαχον.] Μέγα ἐβόησαν. "Ερ- 
ῥύσαντο.] Ἑϊΐλκυσαν. 5ο7. Ἴθυσαν.] 
᾿Επ᾽ εὐθείας ὥρμησαν. ἈΝεμέσησεν.] Ἔ- 
Φφθόνησε», ἐβάσκηνε. 508. Περγάμου 
ἐκκατιδών.] Εκ τῆς ἀκρυπόλεως προσχών. 

Ὅμηρος δὲ µόνην τὴν λίυ ἀκρόπολιν, 

Πέργαμον καλεῖ" οἱ δὲ νεώτερο πάσας 
πὰς ἀκροπόλεις. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι οἳ πα- 

λαιοὶ οἱ κτίζοτες τὰς πόλεις, ἐν τοῖς 

ὑψηλοτέροις τόποις ἀκροπόλεις ἐποίουν, διὰ 

τὸ ἐκεῖσε προσφεύγειν ἀπὸ τῶν κοιλο- 
τέρων τύπων τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν τοῖς κα- 

Κέκλετο.] Παρεκελεύσατο. 
5οο. "Ὄρνυσθε.] 

Μὴ δ’ εἴκετε.] 

Χάρμης.] Μάχης. 

πακλυσμαῖς. 

᾿Αύσας.] Ἀοήσας. 

Ὅρμᾶτε, διεγείρεσθε. 

Μὴ δὲ ὑποχωρεῖτε. 

ας 
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᾽Αργείοις' επεὶ οὗ σφι λίθος χρὼς, οὐδὲ σίδηρος, 51ο 

χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα, [βολλομένοιση. 

οὐ μαν οὐδ ᾿Αχιλεὺς, Θέτιδος ποῖς ἠὔκόμοιο, 

µάρνατοι, ὀλλ᾽ επὶ νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει. 

ὋὪς φώτ᾽ ὠπὸ πτόλιος δεινος θεός αὐταρ Αχαιους 
ὥρσε Διος θυγάτηρ, κυδίστη Τριτογένεια, σ15 

ἐρχομενη καθ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντας ἴθοιτο. 
Ἔνθ᾽ ᾽Αμαρυγκείδην Διώρα μοίρα πέδησε' 

Χερμαδίῳ γαρ [Αλῆτο παρα σφυρον ὀκριόεντι, 

κνήμην δεξιτερήν' [βάλε ὃε Θρηκῶν ὠγος ὠνδρών, 

Πείρως Ἰμβρασίδη», ος ἂρ Αἰνόθεν εἰληλούθει" 52ο 

ἀμφοτέρω δὲ τένοντε καὶ ὀστέα λαας ἀναιδης 

ἄχρις ὠπηλοίησεν' ὁ ὁ ὕπτιος ἐν κονίησι 

κάππεσεν, άμφω χέτρε φίλοις ἑτώροισι πετάσσας, 

θυμὸν ἆ ἀποπνείων' ὁ ὃ ἐπέδραμεν, ὃ ὃς ῥ ἔθολέν μυ, 

616. µεθιέντας Είδοιτο Γιξ µεθιέντα νε] µεβιέντας ὁρῶτο. 
517. νυ]ρ. μοῖ ἐπέδησε. 594. νιι]ς. ὅς ῥ' ἐβαλέν περ. 

δ13. Χόλον πέσσει, κατέχει, 584 Ο1πα ΠΟΒΟΠΕ αά]αποία, ποὺ ἴονοιο, ἆοπθο ἀείοι- 
νεδεαῖ, Ίνα Ππάμ]ροτο. ν. αἆ Β. 217. Ἠἱ6 Πέθγαπη 1. 501. πα]. Μ2ΐρα πέδησε εκ απθ]ηιιο 

ΘΥΠΙΟΠΘ, ϱπαίθητι5 ππονίθ Ππιρθίις δὲ πιοίας. κακία, Ππρήπαῖς Ῥηρηαπϊ5ς 4 86Η ΡΙΙΠΑ 
Ῥνωο]αγς αρίπη. λίογες Απιατγησαί {. Ἠρθογιιπα ἄπκ Β. 622. ΙΡΙγΟΝ αίΟΠΙ 520. Ἱπῃ- 
Ἠτακί Ε. Ίσπο ΤἩτασία αἆ Ἠευπ οδὔα Ρτο[ροίας: ν. αᾱ Β. 844. 5. οἱ 4ο π10ο Έπο ν. 
κο. Τ. αἲ γρ. Έπ. Π.---δ1. λάας ἀνάιδηςν 5αχπη 1ΠΦ6ΠΒ, ΠΠΡΤΟΡΙΤΩΣ ου ἔθιι- 
ἀἴππος οἱ 0558 οοπα πας, ἀπηλοίησεν, ἀπέκοψεν, ἆ ἅλιοι » Ἡδήπς α οα Ῥεμείγαμάο. πΠ. 324. 

ἀπὸ δ ὀστέον ὄχρι ἄραξε. [θγθ αποά διὰ πρὸ Ε. 66.---524. θυμὸν ἀποπνείων. Ώε νι]ηθήλιις 
οἱ ππονήριις ὑπ Ηοπησνίσα πατγαίοπο {γοηιοης οδὲ πιαϊονῖες ἀἱδριίαπά! απαίθητις 1ου 
νο] 1]ο νι]πογο ππους Ἰπ[οννί ροὐιοη ές Ἱέα οἱ Ἡ. 1. 4 τα5, φποπιοάο οκ χαρίο εὐ ἁἡ- 
Εποίο οΡΙΙΓ6 πιοῦς 1ου Ππ{εγνὶ ροζιθνῖό. ΘΑ θυμὸν ἀποπνείων οὺ ἀε]ίηαἴαπα Ῥαδδδ 
πα ππον. ἀθπππίπα οὐοἰα Πα, 

κατὰ ἀντίφρασιν. οὐδεὶς γὰρ ἐν αὐτῇ ᾿Ἐπέδησεν] Κατέσχε 6518. Χερμα- 
χαίρει. 51ο. Λίθος χρώς.] Τὸ σῶμα δίῳ.] Χειροπλήθει λίθῳ. Βλῆτο.] Ἔβέ- 
ἀναίσθητο.. Μεταφορά. 511. να- Άλητο. ᾿Οκρυόεντι.] Τραχεῖ. 610. Δε- 
σχέσθαι.] ᾿Αναδέξασθαι, ὑπομεῖναι. Ἴα- Κιτερήν.] Δεξιάν. ᾿Αγός] "Ηγεμών. 
µεσίχροα.] Τέμνοντα τὸν χρῶτα. 512. 59ο. Ἰμβρασίδης.] Ἰμβράσου παῖς ΠΠεί- 
Οὐ µάν.] Οὐ μὲν οὖν. ᾿Ηὔκόμοιο,] Εὐ- ρως. Αὐνόθεν.] ᾿Απὸ Αίνου πόλεως Θρᾳ- 

κόµου. 5134. Μάρναται] Μάχεται. κης ὨἙἰληλούθει.] Παρεγεγόνει, ἐληλύ- 

Θυμαλγέα.] Τὸν τὴν ψυχὴν ἀλγοῦντα. θει. 521. ᾽Αμϕοτέω δὲ τένωτε.] 
Πέσσει.] ἱΚαταδαπανᾷ, Ἠ πραῦνι. Ὁ ᾿᾽Αμϕότεα δὲ αὐτοῦ τὰ κατατείνντα 
τρόπος µεταφορά. 614. Δειός.] ὅρι- γεῦρα. Λᾶας.] Λίθος. ᾿Αναιδής.] Ὁ τα- 

κτὸς, «φοβερό. δι5. Κυδίστη.] Ἐν- Χύς 590. "Αχρι.] Εως ᾽Απηλοη- 

διξοτάτη. Ἠριτογένεια.] “Ἡ ᾿Αθηνᾶ, η σεν.] ᾿Απέκοψε. 523. Κάππεσε.] Κατ- 
τὸ τρεῖν καὶ φαβεῖσθαι γεννῶσα τοῖς έπεσε. ᾿Αμϕω χεῖρ.] ᾽Αμϕοτέρας τὰς 
πολεµίοις. ἢ ἡ ἐπὶ τῷ Τρίτωνι ποταμκῷ Ἅχεῖρας. Πετάσσας.] ᾿Ἐκπετάσας. ἐκ- 
τῆς Λιβύης γεννηθεῖσα. δι7. ἸΆμα- πείνας. 594. Θυμὸν ἀποπνείων.] Περι- 

ρυγκείδην.] ᾽Αμαρυγκέως παῖδα Διώρην. φραστικῶς, τὴν ψυχὴν ἐκπνέων. Ὃς ῥα.] 
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Πείρως" οὕτα δὲ Φουρὶ παρ ὀμφαλόν' ἐκ ὃ ἄρα πᾶσαι 

χύντο χαμαὶ χολάδες" τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψε. 

Τον δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἐπεσσύμενος ώλε θουρὶ 

στέρνον, ὑπερ μαζείο, πώγη δ) εν πγεύµονι χαλκός 

ἀγχίμολον δὲ ήλθε Θέα, ἐκ ὃ ὄβριμον ἔγχος 
ἐσπώσατο στέρνοιο' ἐρύσσατο δε ξίφος ὀξυ, 

τῷ ὄγε γαστέρα τύ' ε μεση», εκ. δ᾽ αννυτο θυμόν. 

τεύχεω ο οὐκ ὠπέδυσε' περίστησαν γαρ ἑταιροι 

Θρηΐκες ὠκρόκομοι, θολίκ ἔγχεα χερσν ἔχωτες, 

ὅ ε μεγαν περ έόντα, καὶ (φθιμον, καὶ ὠγαυον, 

ὥσαν πο σφείων' ὁ δὲ χασσάµενος πελεμίχβη. 

ῶς τώγ' εν κονίησι παρ ἀλλήλοίσι τετάσθην. 

ῆτοι ὁ μεν Θρηκῶν, ὁ ὃ Ἐπειῶν χαλκοχιτώνων, 

ἡγεμόνες" πολλοὶ δὲ Γπερικτείνουτο καὶ ὤλλοι. 

Ἔνθα κεν οὐκέτι ἔργον ὠνὴρ ὀνόσαιτο µετελθὼν, 

ο η 

ἔγι ιν] [ο] 

535 

37. νι]ς. ἐπεσσύμενο. 520. δέ [οι. 530. στέρνοιο Γερύσσατο. 
534. οἵ Γε. 530. οὐκέτι Γέργον. 

537. Τ]οας Ἐο]οναπα ἅικ Ἡ. Β. 638.---534. Έ]νγαςςς ἀκρόκομοι, Ίπ νογίῖοῦ ΟΟΠΙΩΠ 
αἱθηίο», [οτί τοραίαα οἱ ἵπ α]αιπα ογθοίαπα, ππα]έογαπα Αδίωο ογθα]ῖς οί Απηοζίοσ» 
Ῥορυ]οσιπα πιοτθ. ΝΗ Ῥνοβοῖας ο Ἀο]ο]. οἳ Ειδίαί,--- 35. Ίοσο οράστο οοβοίτι5 
Εαλες Ἱτα τας πω] έογαπα Ἠαφεῖς Ἠ]ο Ῥονοιέθνοίατ, «ρου οἱ (ἰογασς οχοθρίῖς. πελεµίχθη, 
διεσείσθ». 

530. Ερί]οσιις αἲ Ἱπᾳοπίπτα Ποπήπαπα το Ῥθ]]ο φἰιιάΙοδογαπα Ἠαιά Ἱηδααν]ς: 
αϊκοαῖν Ππίργβιϊςκος Ῥαρπᾶ, Ῥχορασκεί ρασήαπ, Ἰ. 8. νϊταίθπι ραβπαπ απ. Αά]ο- 
οὕατη Ἰ]ς, πα απἶάεπα αἱ 1μ9ο ρεπίο] οχρεις οσφοί.ὈὈ. Τῃ Πλ, οὐκ ὀνόσαιτο ἄνηρ ἔργονν 
Ἡ. Θ. µώχην, λιτότης ἴπθθβθ ἀἰοϊζας, Ῥνο, τοι ππακ ίππο Ῥνουακεοί πταίις 65965. ἈΙο- 
ἀπ Ἰοφθιά1 αΠφιιοίῖος τορετίτηιις: Ζ. 522. οὐκ ἂν τις ἄνληρ, ὃν ἐναίσιμος εἴλ, Έργον ἅτι- 

Ὅστις δέ. 525. Οὗτα.] "Ἔτρωσε. 

526. Χύντο.] ᾿Αθρόως ἐξεχύθησαν. Χο- 

λάδες.] Τὰ ἕντερα. ἐπειδῃ εἲς αὐτὰ 

535: Ἀκβόκομοι.] 

Ἠ, οἳ μὴ κο- 

Περιέστησαν κύκλῳ. 

ἼἨτοι, ἄκρως κομᾶντες. 

μῶντες ἄγαν, μήτε πάλιν ἐψιλωμένοι 

συῤῥει ἡ ξανθὴ χολή: τοῦτο µήχανησα- 

µένης τῆς φύσεως πρὸς τὸ διαθερµαίνε- 
σθαι, καὶ ἐρεθίζεσθαι αὐτὰ τῇ δριμύτητι 
αὐτῆς πρὸς τὴν διάκρισιν τῶν περιττῶν. 

ἔμελλε γὰρ, ψυχρὰ ὕντα τῇ κράσει, 
ἀργὰ µένειν, καὶ µηδέποτε ποιεῖν τὴν 
ἀπόκρισιν. τοιαῦτα γὰρ τὰ νευρώδη πάν- 

τα. Οἱ δὲ ἠτυμολόγησαν παρὰ τὸ χεῖ- 
σθαι. 527. ᾿Απεσσύμενω.] 

ἀπερχόμενο. 528. 
Πάγη.] ᾿Ἐνεπάγη, εἰσῆλθεν. 5320. Αγ- 
χίμολον.] Ἐκ τοῦ σύνεγγυς. μετ οὐ 

σ31. Τύψε.] ᾿Επέπληξεν. Ἐκ δ' 

αἴνυτο.] ᾿Αφηρεῖτο δέ. 539. Οὐκ ἀπέ- 
δυσεν.] Οὐκ ἐσκύλευσε. Περίστησαν.] 

οὐ καλῶς. 
͵ 

᾿Απαλλασσόμενον. 

- 
πολυ. 

Ὡς τώγε.] Οὕτως οὗτοι. 

Εργον.] Νῦν, τὸν πόλεμον. 

τὴν κεφαλήν. Δολίχ ἔγχεα.] Τὰ μακρὰ 

δόρατα. 534. Οἵ ἐ.] Οἵτινες αὐτόν. 

Μέγαν περ ἐύντα.] ᾿σχυρόν περ ὑπάρ- 

Ἴφθιμον.] Ισχυρό. ᾿Αγαυόν.] 
Λαμπρό. ος. Ὥσαν.] ᾽Απώσαντο, 

ἀπέκρουσαν. ᾿Απὸ σφείων.] ᾿ΑΦ' έαυ- 

Χασσάμενος.] ᾿Αναχωρήσας. ἹΠε-- 

λεμίχθη.] Διεσείσθη, ἀνεκιήθη. 536. 

Παρ ἀλλή- 

λοισι τετάσθην.] ᾿Εγγὺς ἀλλήλων ἔκειντο 
ἐκτεταμένοι. 537. ᾿Ἐπειῶν.] "Ηλείων. 
᾿Απὸ Ἐπειοῦ τοῦ ᾿Ηλείου, βασιλέως αὖ- 

5358. Περικτεύοντο.] Περ αὖ- 

τοὺς ἀνηροῦντο. 530. Ἔνθα.] Τότε. 
᾿Ονόσαιτο.] 

χοτα. 

πῶ». 

τῶν. 

αςᾖ2 
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ὅστις ἔτ ἄββλητος καὶ ἀνούτατος ὀζεῖ χαλκῷ σ4ο 

δινεύοι κατα µεσσον, ἄγοι δέ ε Παλλὰς ΄Ἄθηνη 

χειρὸς ἑλουσ, αὐταρ βελέων ὠπερύκοι ἐρωην. 
πολλοὶ γαρ Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἥματι κείνω 
πρηνέες εν κονίησι παρ ἀλλήλοισι τέταντο. 

541. δέ Εε. 

µήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι. Ν. 12]. φάλαγγες Σρατεραὶ, ἂν οὔτ' ἄν κεν Αρης ὀνόσαισο 

εύ 387. οὐδέ κεν ἔνθα πεόν γε μένος καὶ χείρας ὄνοιτο. Ε. 308. ο. οὐδί κ᾿ Αρης λαοσσόος, οὐδέ 

κ», αθήνη πόν γε {δοῦσ᾽ ὀνόσαιτο. Ἀορμος]. Ῥτοπηθίὴ. φο]αέ. αρ. ΠἱοἈγς. Πα]. 1. 41. (1.πα 
Ἀρ. Ῥατπες.) ἔνθ οὐ μάχη σάφ' οἶδα, Καὶ θοῦρός περ ὢν, µέμψει. Αάά. Άροβοῃ. 1. 295. 
ἀπὰρ δέµαε, οὐχ ἕ τιε ἔτλη ἠνορέην π᾿ ὀνόσασθαι. Α4ἀ. 820. 8ᾷο. (Οαἰ]ίπι. ἵπ Είαπ. 519, 
πΡί µέμφεσθαι, εἰ 222, α)ὶ µωμάᾶσθαι οπἆθτη νὶ ϱἳ πιοο. 

Ἐκφανλίσειε, µέμψαιτο. Μετελθών.] αἱ συστροφαὶ τῶν ἀγέμων, δΐναι λέγον- 

Ἑΐς αὐτοὺς παραγενόµενο.. 549. Αλ πα. 42. ᾿Απερύκοι.] ᾿Απείργοι, κω- 

βλητος καὶ ἀνούτατος.] "Αβλητος καὶ ἂν- Ἀλύοι. "Ἐρωήν.) Ὁρμήν. 549. ματι 

ούτατος λέγεται, ὁ ἔτι µήτε ἀπὸ δια- κείνῳ.] Ἐν ἐκείῃ τῇ ἡμέρηᾳ. 544- 
στήµατος τρωθεὶς δόρατι ἢ ὀϊστῷ, µήτε Ἡρηνέε] Πρηνεῖο, ἐπὶ πρόσωπον, ἀπὸ 

δὲ ἐκ τοῦ ἐγγὺς ξίφει. Τοῶτο γὰρ δια- τοῦ πρόσω γενευκέναι. Τέταντο.] Ἔκτε- 

Φέρει βολὴ τρώσεω.. δ4Ι. Δμεύι.] ταµένοι ἦσαν, ἀνῄρηντο. 
Περὶ αὐτοὺς ἀναστρέφοιτο. "Όθεν καὶ 



Ῥτι Ες 5ο 

ΡΑΨΩΙΔΙΑ ΠΒ. 

ΑΒαΓΌΜΕΝΤΟΜ. 

Ἔοτυς 1μον οοπδιπη ές ἴπ νατία Ῥταηῖ Ἱπίοτ Αολμίνος οἱ Ττο]απος 
Εοτίαπα, ρον Γοππθας νἰγαίοπα Αολίνίς αΠαπαπιθία Ῥτορία : παπάς εί 
Διομήδους ἀριστεία Ιπδοπ]ρίζαχ τλαρδοβία.. 09ο αὖ οο ο Ώατοῖς βΙή5 α]- 
ἔρτο, α]έογο {ασαίο,---26. οἱ Ματίο α ἈΠποτνα ο Ῥασπα αὐάποίο,---36. 
Αολϊνὶ Έτο]απος εοάστο οοσιηῖ, ταα]15, οαἳ οπαππδταΠ Θα, ουρδίς---θ4-. 
Ἰποῖσπ]ος ἵαπιοπ ορίοτῖς ν]γέας Γἱοπιθά15, αΙ φασ]θία α Ῥαπάατο επηῖδδα 
να]ποταζαδ, πποχ ἈΠπογνι ορο απαξας.---Γ33. ποτῖα5 (ποιο παπα απία 
ρασπαί-- ιός. Οπ]ας Ππροείυπη τί τοιπάετεί Ίποας, Ῥαπάατο οΙΤΤΗΠΗ 
Β6ΟΙΙΗ οοηβδορπάθτο Ί19δο, ἵπ Ἠἱοπιοάσπι ΙπνολΙέατ,---75. Ἐπίπινετο, 
Ῥαπάατο α Ὠοπιοάο 6.δο, Ροτοιόδις 1ρ96 5αχο, υὶκ Ἠ/εποσίς αχ]]ίο 80Γ- 
ναζαχ-- 318. α Ἠ]οπιοᾶς γα]πεταία σα ρᾶσπα οχσσα1τ, πο ]γπάραπη τοάιικ 
φαπαίας, ΙποτοραίΓ---4 341. αἲ «ποαπι α Ψοπογς τοΠσίαπη (343---346.) 
Αγο]]ο Ιποο]απασηι Ῥογσαππαπα αὐδροτίας, Ώἱοπιοάθ τΘρτοςςο, δὲ Ίσποα" 
ροοίτο ρασπαπίδας οὐ]εοίο.---453. Ππετεραίας αὐ Αροϊίπο Ματς Ἔτο- 
Ίαπος ποτίαίατι---462. οἱ Ἡσοοίοτοπι α αοτῖζου ρασπαπάππη ἠποριά1ξ Βαυ- 
Ῥεάοι---408. Τία τοογαάεκοῖξ ρασπα; «Έποαις 4ποφπο τοσγθαίέας οχ να]- 
ποτο ἵη Ῥισπαπα τοςΙ{-- 518. Είίαπι ΑοΠνΙ ΠΟΥΟΝ αΠΙΠΙΟΡ καπτπΠί---- 532. 
Μα]ία αἰγίπαας ξασία Γοτίία οἁμηίαχ, 627. Οοπστοςκί Τ]αρο]οπια5 οἱ 
Βατροάοπ πίοταπο να]ποτα τοροτίαπίατ---66ο. Ῥατρεάοπ τοστθαίατ 
---θ08. Ἡεοίος δια νΙσίπίο ρασπαπι τοςζ, Αομίνος οράστο οοσῖξ, 
πη]{ος οαίι----Τ1ο.. Θπαπι 5ΙοΈθΕΣΙΤΗ τί κἰδίοτοπί, ἆα ΟἼγππρο ἆθ- 
Ίαρδ. ἆ απο οἱ ἈΠποτνα Ῥγῶ]ο 5ο Ππηπκοσηί---779.. Αολμίνος Ποτίαταν 
ἆππος ἈΠποτνα Ὀϊοπιοάσπι να]ποτῖς α Ῥαπάατο ποοορ ἀο]οτο Ἰεναί, 
οπη( 16 60 6ΟΠΔΕΘΗΣΟ οπσγα Ἰπ Ματίοπι Ιπνο]Ιίασ, καποίαπα Ῥάσπα 6χοθ- 
ἀοτο οοσῖζ.-- 863. ἨοαςΙί ἴ]]ο αἆ ΟΙγνάραπα οἱ δαπαίιγ---οοό. Ἠοαάειπε 
οἳ ἆεῦ πο ας Νποτνα Ε. 

Φποά αἆ ἀεογι ἐπίογυοπέμπι αθλιοῖ, εκί ἴ]]ο α Ροσία Ἱα οοπδΩἑαέΗς : 
πί ΝΠποχνα εί ΛΤαις, αΙ (Φαροτίοσῖς Ηῦτί ν. 439) Ιπίετεταπί ρασπα», ν. 
ο0---Ά5. Ῥάσπα εκοεάαπέ, οοπδ]]]ο Ἀποσνας, 14 φρεοίαπ!]ς, πὲ πο Ματς 
Ττο]απϊς αακἰ]]οίασ; 66 5απο 60 ἀἰστοβ5ο 5αροσίοσ οσέ Εοτίιπα Αοίνοσιπ. 
Ματς αἆ Βοαππαπάταπα οοηδ]ά οί ν.36. Μος ίαπποπ Ἰϊπουνα, α Ώϊοπιοάς 
αποἰαίο Ἰηνοσαία, αἀθδί, ουπα τοστθαί, νίδαπα ασπῖξ α{ ἀἰδοθγποτθ Ροβδῖέ 
ἀθος ἴπ αοῖς νετναπίος, οπππ(ιιο Ὑοπογθπη νπ]πετατο ]αρείς Ἱέα ἀῑφοσα]ς 
111-133. Ῥατίοι που, φπἱ Ἱαρῖάς α Τλοπιοᾶς Ῥετοιιδες Γαθτας, αᾱ- 
οί Ἱοπας 2 {1.50ᾳ.. Α Ώίοπιοάο να]ποταία αἲ ΟΙγπιραπα δα τοςΠέ, ΝΤατ- 
ας, αἲ αἰπϊκίταπι Ῥησπα Ῥατίονι 5οἀθπέῖς, ουστα νοοία---37ο. α Ὠίοπο 
ππαίτο τοοτρα{Ηζ---417. α ἆαπποπο οἱ Μίπογνα Ἱτπάσθίατ---25. α ἆονθ 
πηθ]Ίοτα ΠπΟΠΘίΗΓ---43ο.. Ἰπίετεα Αροϊιο Απααπι φοιναί οἱ Τϊοπιοα 
τ6ρΓθβ5ο ρασπα αὐδροτίαί η ἔοπιρ]απα ΠΠ 1Π αγος αὐάποῖε, αὈί ἴ]]ο α 
Ἰμαίοπα εἰ Ὠίαπα τεστεπίασς θἶας Ἴοσο ΑΡρο]]ο εροείταπι υπ Αοπίνίς 
οὐ]ἱοῖέ.----344---346. 432-453. ἨΝατίοπι Ίτα ἵπ Ασ]ήνος Ιπορπα[ξ, 1ρ86 
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οκ αἰία Ῥογσαιπο Ρργοδρίοϊζ---46ο. Ματς Ἱπιρεναία ζαοἵς, πεαπι ϱ1πο- 
ας ἵπ ράσπαπα τοὐοΙζ:----47ο. σού---518. 6οο---795. 

Τπίου ας ΜΙποτνα, οπή ν. 133. Ῥασπαπίος το](ισδαί, παπα αὐβοπίθπι 
Αγο]]ο ν]άδί στο., Ριίαπάα οί αἱ Ο]γπιραπη τος Ίδκος παπα 1βί οι οτι- 
ΠΟΠ Ὑοπογοιπ τοάπσσπα ἀῑσβῖς ]ασθςδῖέζ, 415-435. Αἴηιιο Ἠῖο ΟΠΗ Ρτο-- 
ρίοστοί Αα]νο ποπ βαβπονα Ἱππροίαπα Έγο]απογια ας Γπσαπη ΟΙΓΟΙΙΠΙ- 
Ρίεθτθ, οπη 1 άποπο 56 αγηιας ἴ]ας 711-744. Οπτγάπη σοηβδορπάΠ{ 
ἀσα, Ζογο ποπ τορασπαπίο---766. πο]είο αἲ Ἰοσυπα, 4πο Βήπορηᾶς ο 
Βοαππαπάτί αἰνοῖ Ἱαπσυπίαν, οπσγας----777. ἵπ αοἶθια Ῥτοδσιπές απο 
Βίοπίοτρα νοσο Αομίνος---792., Μπετνα Ὀ]οπιοάσπι Ἱποτοραί, οἳ Ἴρδα 
οἶας επχγπα εοηδερπά]{---849., Ματίοπι Ῥομί εί Τἱοπποβίς Παδίανα ἵπ 
οι ἀῑγ]οῖί :----θ5ο. Ππασπο ΟΠΗ 6Ιπ1ογο 1]ο Ῥπσπα οχοσ(έ, αἲ ΟἼγπη- 
Ῥαπη τοῖς, αὈῖ εοπςαθδύππα εαπι ἆθ Ῥ]οππείε ο αρίζετ οὐ]ατραί, να]πας 
{απιοη. ςαπαπά πα οιγαῖ---0ο6. Ἠεάσιπέ οἴῖαπι πο οἱ Μιποτνα πι οςυ- 
Ίαπι 9ο7---ο. ἴπ 5 οπιπῖρας ἀδοταπι πηπ]κίοτία Ῥοπο οχδοηέτς οδε 
Ῥορδία:. Ἱία α]άσιη, αξ, ᾳποᾶ φπρ]οἶίον πατταπά πι οταί, 45 αακῆ]- 
απήρας, ΝΠπογνα οἳ Ματίο, νατῖαπα αΠφπαπιάῖα Γα15ςο ρασπα» Γογαπαην” 
Ῥπϊςεο, παπταπάϊ ππονς, αἀάποίῖς ἵπ. παρά ἵππα 618, 1ἵπ ναγος οναπί», οί 
ἀσοταπα Γαΐα, αἆ Ἡππαπαπηα πποχοπι ααππαρταία, πππίαθαπα βἶδ.. Ἐκκοσι- 
{15 απίοπι Ίος οδὲ Ῥοθία παγέμῖς, δαρογίοσαπη ναΐππα Ἱπνοπίο οἱ Ίδια ]αηι 
εοπςΩθιϱῖς, Ιπσομ]οδο αἆ οοΠΒΙΠΤΗ αξίθπιροταΠ»..  Ἠαροπί ομίπι Νας 
οἱ οπις, Μιπθγνα οί ΑΡρο]ο, ορτία» ας ἀαβηϊίας Ῥογβοπᾶδ, ΠΙΟΥ65 οἵ, 

1ος πος αρραΙΙαπι5, οματασίογθς; ποβ Ροεία ἴπ Γασ[]ς οἱ ϱοδΜῖ5 ΘΟΥΗΛΗ 
5οτναί οἱ ἰππδίγ. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙ. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 

ο πης ᾿Αθηνᾶς αὐτῷ ἀντιλαμβανομένης, ἀριστεύει, καὶ πολλοὺς ἀναιρεῖ 
.ν / ΄ .] ον Ν .ω Ν Να” 9 ο 

τῶν πολεµμίων. ἘΤιτρώσκει ὃ Αφροθίτην κατὰ τῆς χειρος, καὶ Άρεα κατὰ τοῦ κε- 
ο] λ .. .- 1», ΔΝ 

νεῶνος. ἈΑἰνείαν δὲ πληγέντα ὑπ αὐτοῦ λίθῳ, ᾿Απόλλων διασώζει. ληπόλεμος δὲ 
. -. ο. 4 ο) ΔΝ / 

ὑπὸ Σαρπηδόνας ἀναιρεῖται. Τῷ δε᾽ Δρει Ζεὺς ἐπιπλήττει. Ἰᾶται δὲ αὐτὸν Πανήων 

ὁ τῶν θεῶν ἰἑατρός. 

ΑΛΛΩΣ. 

3 

Απλτλτον τὸν τοῦ Πηλέως ὁ Ποιητὴς πρόµαχο», ἕτερον τῶν Ἑλλήνων προστῆ- 
΄ γω 4 

σαι θελήσας, καὶ παράδοξον ἀριστείαν ἑρμηνεῦσαν, τὸν Τυδέως ἵστησω. καὶ διότι 
9 σ/ χ βλ .) [ά λ /, ω ν Δ  χ.-λὰ ον .ν ” Λθ, .ν 

οὐχ οἷός τε ἦν ἐπίσης ἐκείνῳ τοὺς πολεμίους φοβεῖν, φησὶν, αὐτὸν ὑπὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς 
βυηθεῖσθαι, καὶ ἐξαιρέτῳ τιμῇ τετιμῆσθαι. Ορᾶσθαι γοῦν ὑπὲρ τῶν ὥμων αὐτοῦ 

ος δο , Ξ ς - ; κας ον ο ηςα. 
φοβερὸν πῦρ καιόµενον, ὡς τοὺς Ἔρδας καπαπλωγεγτας ἐπισηισαρασαν θεῶν βοη- 

ᾳ . 
θείᾳ, καταφυγεῖν, φοβερώτερον αὐτὸν καὶ ᾿Αχιλλέως νομίζοντας. Λέγει οὖν, Οὐδ 

. δν / .ω .. 

᾽Αχιλῆα πόθ' ὧδε γ᾿ ἐδείδιμεν, ὄρχαμον ἀνδρῶν, Ὅνπερ φασὶ θεᾶς ἐξέμμεναι. ἀλλ' 
ρω ΄ 

ὅδε λίην Μαήνεται, οὖδέ τίς οἱ δύναται [μένος ἰσοφαρίζευ. Τοῦτον τὸν τρόπον Διομή- 

δης ὑπὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς βοηθούμενος, πολλοὺς τῶν Τρώων ἀναιρεῖ, καὶ Πάνδαρον τὸν παρα- 
᾽ . β ος -ὸ / 

σπωδήσωντα. ἍΤιτρώσκει δὲ καὶ ᾿Αφροδίτην συλλαμβανομένην τῷ παιδὶ Λεία. 
” ολ . Ν 

Ὁμοίως δὲ καὶ Ὄδρεα. Την μὲν οὖν ᾿Αϕροδίτην ἡ µήτηρ Διώνη παραμυθεῖται. τὸν 
εν ΄ ς . ; 

δὲ Ὄλρεα ἰται Πανίων, τοῦ Διὸς πρότερον αὐτῷ ἐπιπλήξαντος. 

ΕΙ, βάλλει Κυθέρειαν ᾿Αρηά τε Τυδέος υἱός. 
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ἜἨνθο' αὖ Τυδείδη Διομήδεϊ Παλλας Ἄθηνη 

δωκε μενου καὶ θάρσος, Πῃ ἔκδηλος μετὰ πάασιν 

"Δργείοισι γένοιτο, ἰδὲ κλέος ἐσθλὸν ἆ ντ. 

δατε οἱ ἐκ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἃ ὠκάματον πῦρ, 

ὠστερ ὀπωριω εναλίγκιον, ὃς τε µόλιστα 5 

4. δαῖέ [οι. 

1---Β. Μασηϊβεο αρραταία. Ὠϊοπιεάο» α- Ῥοδία ἵπ πούατη τθπαπα ργοδοϊέαςς αὖ Ίρδα 
Μποινα απίηας Βππιαίανς βαἱσος απππογατα ἴθηγοσθια ἠπ]]οες ἵπ ππθά παπα, Ποδαπι 
Ἠ]ο ρτοιπηρίοι---Ο παπα (δυτοτοπα Γήσο. επί υεῖ αγὶς ππἰσαπῖ, οσπ]ο5 Ῥι- 
εὐήπροη», Γαοἷαῖ, Γαοἷ]α ος αἲ Ἱπίο]Ισοπάας 5ο]σηπο Ἱίαφιις Ῥοσίῖς Ἠαος τογαπα 5ροζθ 
πα πτασα ατα αποία ας Πίφις Ίου σοπιραγαίίοπε οτι ἡρπὶ Εποίας ππάς (απάθπα ἴπ 
να]σατο ορημείοι ας ας ὤππα ἀἰσαπίας αγάεγε, ἴ1οςγε, πιίσαγο. ἈἘτονιι Ἡ. Ἱ. 
Ῥορία, αῖ ἔφπεπι ἵπ σαΐοα οἳ ἵπ ορεο αγάοπέεπι ππεπιοταί: Ίουα Ὑ τρ εκ Ίου εκ- 
Ῥγοδδα Ίαπα ϱἸαπ]κο ροδί αἰίος αρροδιές ΤΙ. 62ο, 6δο. ΤΝ. 722. οἳ ρεπιαγ]ιπα Ίσα 
Χ. 27ο. 5η. πδί εἰ οοπαραγαἴοπεπα απη]αέας οδί, οι Ἡ. 1, ία 5ο Ἰαβθί, τς αγάογεπα 
απίοιία φἰάεγὶ Ρατεπα 6556 ἀθο]ατεῖ. 

35---30.----δαῖέ οἱ Ίρδα Μίπεινα. 

ΝατΏ 9 θδί ἀστὴρ ὀπωρινὸς, θ]ᾶ ὀπώρα οδδίαῖ5 
Ρὰν5 θα οδὲ, αα ἑαοία Ίππα πιθςςο, υἱίος οἱ ροπια ππα(ασπευο. ο» πιαπ]οδία εκ Π. 

Ἀ]ο Ποπ Σ. 205. 0.---δ. πας ΠοἱάΙδίπηιις οτιό εα- 
ογέιύπ φιοᾶ οἳ Αρο]οΠ. παῦει ΤΠ. 56. ὃς δή ποι καλὸς μὲν ἀρίζηλός π᾿ ἐσιδέσθαι ἀνσέλλει. 

Αοοθάαπί αιοδαπηπιούο, ασ ο Ὑοπογῖς φἰάθγο διιπὲ 18. Χ. 317. 5ᾳ- εἰ τρ. Έτ. 
ΥΤΠΙ. 55ο. να. 

Οσἵεγαπη. νο Ἰῖο Ίουας αἆ ποβοπεπι σης ὀπώρας αγριιᾶ απίΙΠΙΙΟΓΕΕ, Θἳ τοῦ ὀπωρινοῦ 
οοησΕποπάατα. να]εί, 5ἱ απϊάσπι οκονίι5 Οαπίσα]ας Ἠλιά ἴοππριας οοηκϊίς τς ἆς απι- 

. - 
1. Ἔνθ' αὖ.] Τότε δή. 

ἄλλως δὲ, ἐνταῦθα, τοπικόν. 

Παλλάς.] Εὐκίνητος, πολεμική. Παρὰ 
ο) . 

τὸ πάλλεσθαι, ὃὅ ἐστι, κυεῖσθαι. Ἡ 

παρὰ τὰς αἰτίας, ἃς εἴπον ἐν τῃ ᾱ. 3. 
κ. ν , λα 

Δᾶκεν.] Έδωκε, παρέσχε. Μένος.] Δύνα-- 
”ν ΄ Ἀ ΄ η / 

µιν. Δῶκε µένος καὶ θάρσος.] Τὸ μένος 

ἐστὶ τοῦ σώματος, τὸ δὲ θάρσος τῆς 
. 4 στ Δ η) Ν εω 

ψυχῆς. να οὖν καὶ δύνηται, καὶ θαῤῥη, 

ἀμφότερα αὐτῷ ἔδωκε. Πολλοὶ γὰρ δύ- 
λ ” σε ΄ ΄ ’ 

γανται μὲν, οὐ θαῤῥοοσι δέ. Θάρσος δε 
ελ. Δ Ν Δ μα κ /’ 
ἐστι, κατὰ μεν τοὺς Στωϊκοὺς φιλοσό- 

μας Ξ ῇ ο, 
φους, τὸ ἀσφαλῶς πεποιθέναι αὑτῷῶ, ὅτι 
ε. νἳ Ἀ - / 

οὐδενὶ ἂν δειῷ περιπέσοιε. 

τοὺς ἐξ ̓ Ακαδημίας, καὶ τοὺς Ερετρικοὺς, 

ἐπίτασις θαῤῥαλέα, 
ος ς , ς μ 

ρηναϊκοὺς, Ἐπικουρείους, εὐσταθεῖν 
Ν /. ΔΝ / ε) .. ε 

κατὰ διάνοιαν καὶ λόγον ἐν δεινῶν ὑπο-- 
ο . 2 πο 

μοναῖς, ὡς φησι ὁ Ποιητής Καΐ οἱ µυίης 

θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκε. 

Ἐπίρῥημα 

χρονικό». 

Κατὰ δὲ 

Κατὰ δὲ τοὺς Κυ- 

καὶ 

Θάρσος οὖν 
ἐστι τὸ εἴλογον παράστηκα τῆς ψυχῆς' 
θράσος δὲ, τοὐναντίο. Θάρσος.] Ἑνχῆς 

ἀνδρία, πεποίθησις. ᾿Έκδηλος.] Διάδηλος, 

φανερό. Μετὰ πᾶσι.] Ἐν πᾶσιν. Ἡ 
γὰρ, μετὰ, πρόθεσις ἀντὶ τῆς, ἐν, κεῖται. 

8. Κλέος ἐσθλόν.] Δόξαν ἀγαθήν. ᾿Α- 

ῥαιτο.] ᾿Απενέγκοιτο, λάβοι. 
3/, 

οἳ.] Ἔκαιεν, έλαμπεν. 

4. Δαϊέ 

ἛἜκ κόρυθός τε 
καὶ ἀσπίδος.] ᾿Αντὶ τοῦ, φαντασίαν πυ- 

Ν σι ἓν ο) α 3 /. / 

ρὺς ἀπὸ τῶν ὅπλων ἐπείε φαίεσθαι, 
ϱ/ / . 5 ».ρ ο 
ὥστε πλέον αὖτεν εἶναι ἐπίφοβον τοῖς 

Τρωσή. ᾿Ακάματο.] Πολύ. Ἰωΐλος δὲ 
ὁ Ἐφέσιος κατηγορε τοῦ τόπου τού- 

Ν / Ν Ν [) / του, καὶ µέμφεται τὸν Ποιητὴν, ὅτι λίαν 
γελοίως πεποίηκεν ἐκ τῶν ὤμων τοῦ Διο- 

μήδους καιόμενον, πῦρ. ἐκινδύνευε γὰρ κα-- 
ταφλεχθῆναι ὁ Ἶρως. Ἔνιοι μὲν οὖν πα- 

ρειληφθαί φασι τὸ ὡς, κατὰ συνήθειαν 
.. .. ε ν υ ο. ιο) « 

τῷ Πονητῃ. ὡς καὶ ἐν ἑτέρις "Ὡς οἱ 

μὲν µάρναντο δέμας πυρός. ὡς πυρός 
7 ος με Ξ φαντασίαν, οὐκ εἰδικῶς πὺῦρ. 5. ᾽Λ- 

δα. - Ἅ τα. 
στέρ ὀπωρυῷ.] Τῷ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς 
ὀπώρας ἀνατέλλοτι ἀστέρ. Λέγει δὲ 

Ἀ . τῷ κυνὶ, ἢ θεριυῷ, καὶ ὀπώρας κατασκευ- 
ο . ΄ Δ . μα. μν αστικῷ. ᾿Οπόώρα δὲ καλεῖται ὃ μεταξὺ 

θέρους καὶ φθινοπώρου καιρό. ᾿Ἱστέο, 
ο, / . Δ 3/ / . 

ὅτι, διαφέρει ἀστὴρ ἄστρου ταύτῃ Ότι, 
Ὀ .. 

ὁ μὲν ἀστήρ ἐστιν ἐν σῶμα φύσεως, θει-- 
/ ή 

ὠτέρας ἐννοίας ποιούµενον, ἄστρον δὲ, τὸ 
ἐκ πολλῶν ἀστέρων συγκείµενον ἄστρο- 

.ω / / θέτηµα, ὃ περ μιᾷ φαντασίᾳ ὄψεως ὑπο-- 
ν - 

πίπτει, µετά τινος ἱστορίας τὴν ἀπόδοσυ 
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λαμπρον παμφαίησι λελουμενος Ὠκεαναιο' 

τοῖόν οἱ πυρ θατεν πο κρωτός τε καὶ ὤμων, 

ὥρσε δέ μυ κατα, µεσσον, 6θι πλεῖστοι Κλονέοντο. 

Ἡν δὲ τις εν Τ ρώεσσι Δάρης, ὀφνείος, ὠμύμων, 

ἱρεὺς Ἡφαίστοιο" δύω δὲ οἱ υἶεες ἥστην, 19 

Φηγεὺς, Ἴδαιος τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

τώ οἡ, ὠποκρυθεντε, ἐ εγογτίω ὀρμηθήτην' 

τὼ μὲν ἂφ ἵ Ἱπποιν, ὃ δ' ἆπο χθονὸς ὦ ὥρνυτο πεζός. 

οἱ ὃ ὅτε δη σχεδον ᾗ ΙΑ) ἐπ᾿ ἀλλήλεισυ ἰόντες, 

Φηγεύς ϱ ρα πρότερος προῖει δολιχόσκιον ἔ εγχος, 5 

7. τοῖόν [οι. 1Ο. δέ ἔοι. ΤΙ. Γειδότε. 
109, τώ [οι. Τρ. ἀποκρωθέντες ἐναντίω. 

ούππηπο, ααῖ πο Φοίσας, οοριαπά τα. ΠΟΠ. 51{, ο. Χ. . ὦ. 346. Αάά. Οὰ. Ε. 328. 
Ἠκαριαπί 5ο θέρος θἱ ἐπώρη Ο4. Δ. τοι. 04. Μ. 76. Ἐ. 384. το ο] 5οβφαο Τοπία 
ηθίιγα οἱ Ιπάο]θ.---ἆπ᾿ ὤμων γθδρθοίιι οΠροῖ οἱ (πογαοῖς. 

9--26. ΕΠΗ Ὦατεῖς οαπα Ὠϊοπιεᾶς Ἰη{ο]σῖίου οοπρτενδῖ. ΕΙδΙ Ἠίο Ἠ]ο ῶαπο5, οἱ] 15 
ποπηΙπθ ἔθπ]οτο οβ]οία πατγαο ἆ6 οχοϊῖο Ττο]απο εχίαςς οτι ααθεα αλα Πίας 
Ῥητγρία εκϊῦ. 

12. ἀποκρμθένπε, ΟΠ, παπα 5θοσσπα α]ίου αῦ. αἸίογο, φθᾶ ῥγοσιγ}επάο απίε 
αοΐεπι, Ταπ(ιιάτη πρόµαχοι. λέ γει δὲ ἀποκρυθῆναι πὸ χωρισθῆναι τοῦ ὀμίλον. Ἐσίαίι. αἀά. 

Βομο]. Όν.. Ἰαπα Ὠιοπιθάος απίο αοϊθπι Ραρηαρας: Ἀάθοφαθ οτά (πας, οἱ. Νεριογῖ5 
οοπΙ]απη, Πθο 1ρ5θ 5οιναβαί. ο, δαρ. απ Δ. 391. 8. ἀφ᾽ ἵπποιῖν ἄο σιήγτι αἳ πρίηε ΤΠ 
Ἠοπιθγο ἵπποι. Οείθγιπα Ἰ]ο Ίοσι5 Ῥτο εκεπιρ]ο Ροτίοοίς πανγαὐοπῖς Ιπίος ναίοτες 

Οἷα τὰ ἐν τῷ ζωδιακῷ, δράκων, Διήγειρε δὲ αὐτό. Ἱατὰ μέσσον.] 

τὸ μέσον τῆς μάχης. ἸΚλωέ- 
οντο.] Διεταράσσοντο. 9 ”Ἡν δέ τις ἐν 

” 

εχον. 
ν Ὃ 

αἱ δύο ἄρκτοι, καὶ τὰ λοιπά. Ταῦτα δὲ Κατὰ 
α Β ο 3 ω ὁ νο) ν 

κείται εν τῷ ἄρκτικῷ, ος και βόρειος και 
3 ΔΝ η ε κ ε 
ἀειφανὴς προσαγορεύεται. Ὁ δὲ ἀἄντι- 
κείµενος τούτῳ κύκλος, ἀνταρκτικὸς καὶ 
ασια ση ο; ο ἀφανῆς καὶ νότιος λέγεται. Ἐναλίγ- 

. ο! ω »ν 
κιο.] Παραπλήσιον, ὅμοιν τῇ αὐγῃ. 

6. Παμφαύησι.] Πανταχιῦ φαίνει. 
ῃ ὃν Ἡ 

Λελουμένος Ὠκεανοῖ.] Νεωστὶ ἀνατέλ- 

λων ἐξ ὨὨκεανοῦ. 
ας πω ο ἄ ς 

τῶν ἄστρων ἐντεῦθεν ὁ Ποιητῆς συνιστᾷ. 

Τὰς γὰρ ἀνατολὰς 

Ὠκεανὸς δὲ ποταμὸς, καθ Όμηρο, πε- 

ῥιῤῥέων κύκλῳ τὴν γῆν, ποταμιῶν πάντων 
7. οῖον οἱ πΌρ δαῖε.] Τοι- 

οὕτον αὐτοῦ πΌρ ἀνῆπτο. 

Ν 1 

πατ]ρ ὧν. 

᾿Απὸ δὲ τούτων, 
ϱ 5ὸ τω [ά Ν ω 3 / 

Ὁ ἐστι της περικεφαλαίας καὶ τῆς ἀσπί- 
ο 8 ρα 

δος, ὡς προεῖπε, τὴν τῶν ὅπλων στιλ- 
ῃ ος « 

πνότητα δηλ. Οὐὖ γὰρ δὴ πυρὶ ὡμαί- 
ον ος η ν 

σεν αὐτοῦ τὸ σῶμα, οὐδὲ ὕλῃ τιὶ και- 
/. 3. ο. .. / τσ « 3 

οµένῃ, ἀλλὰ λαμπρῷ ἄστεέρι, οὗ αἱ αὐ- 
ος ὃν αν ω 

γαι εἰσι πυρώθεις. Φησι γαρ Ἄστερ 
5 ΤΕ ν : 
ὀπωριυῷ ἐναλίγκιον, ὕστε μάλιστα Λαμ- 

ΔΝ / 5 / πρὸν παμφαίνησι. . Ὥρσε δέ µιν.] 

Τρώεσσι Δάρης.] Τοῦτο τὸ εἶδος, δήγη- 

σι. Τρεῖς γὰρ ἀρεταὶ διηγήσεως, σαφή- 

γεια, συντομία, καὶ πιθανότης. ἅπερ ἐνέ- 

θηκε τὸ ἔθνος, τὸ ὄνομα, τὴν τύχην, τὸν 
τρόπον, τὴν ἀρχὴν, τῶν παίδων τὰ ὀνό- 

µατα καὶ τὴν ἀρετήν. Δάρης.] Ὄνομα 
᾿Αϕνειός.] Πλούσιος. Οἷον ἄπε- 

γεὺς, ὁ μὴ πενόµενος. Ἱρεύς.] Ἱ- 

ερεὺς, θύτης. "Ἠστην.] Ἠσαν. δυϊκῶς. 

11. Μάχης εὖ εἰδίτε πάσης.] Πάσης 
μάχης ἐπιστήμωνες. ο. Τώ οἱ.] Οἵ- 

᾿Αποκρωθέντε.] ᾿Αποχωρι- 

σθέντες τοῦ οἰκείου πλήθους δηλονότι. 

ΑΑντίον.] Ἐξεναντίας. "Άλλοις δυϊκῶς, 

ἐναντίω. Ὡρμηθήτην.] Ὡρμήθησαν. 13. 
Τὼ µέν.] Οὗτοι μέν. ᾽Αϕ΄ ἵπποήν.] ᾿- 

πὸ τῶν ἵππων. Ώρνυτο.] Ὥρμησεν. 

14. Οἱ δ' ὅτε δή.] "Επειδη δὲ οὗτοι. 
Σχεδόν.] ᾿Εγγύς. "π' ἀλλήλοισιν ἰόν- 
τες.] ᾿Αλλήλοις ἐπερχόμενα. 19. Προῖ- 

κύριον. 

τινες αὐτῷ. 
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Τυδείδεω δ' ὑπὲρ ὦμον ἀριστερῶν ἤλυθ' ἀκωκη 

ἔγχεος, οὐδ ἔβαλ αὐτόν. ὁ ὃ ἱ ὕστερος ὤρνυτο καλκῷ 

Τυδείδης' τοῦ ὃ οὐχ, ἅλιον [βέλος ἔκφυγε χειρός, 

ἀλλ) ἔβαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε ὃ ἀφ ἵππων. 

Ἴδοιος ο ὠπόρουσε, λιπὼν περικαλλέα δίφρον, αο 

οὐδ᾽ ἔτλη περίβηναι ἄδελφειου κταμένοιο, 

οὖδε γαρ οὖδε κεν αὐτὸς ὑπέκφυγε πα μέλαιναν" 

ἀλλ᾽ φαιστος ἔρυτο, σόωσε δὲ νυκτὶ καλύψνας, 

ὡς δή οἱ μη πάγχυ γέρων ὠκαχημένες η. 

Ἱπ πους ᾿εξελάσας μεγαθύµου Τνδέος υἱὸος, 25 

δῶκεν ἑ ἑταίροισι κατάγειν ποίλας ἐπὶ νῄας. 

Τρῶες δὲ μεγόθυμοι ἐ ἐπεὶ ἴδον υἷε Δώρητος, 
κ 3 4 λ / 3 α 

τὸν μεν ἀλευώμενον, τον δὲ κτώµενον παρ οχεσφι, 

24. δή Εοι. 

οε]εῦγαίιι5 οσί : 
Ίοσαπη οὐ ᾖ1οις θατη αι αδείας ατα. 

27. Είδον. 
Βο]μο]. εξ Ἠδίαϊ]ι.----21. περιβήναι νοσαῦα πι ἐναργἑς, φποᾶ 5εηδῖ οσι]- 

11ος οἸαδίοιις οί Ῥ. 4---δ. Ἁππϊ]ίεν ἆ6 Ίεοπε 
Ρ. 132---136. οί 4ο ἆππε Ο4. Υ. 4. 15. Οσγπα ααίοπα το]φαῖς Τάρς, αιῖα 6 ΠΟΠ. 
ἴαπα ορ]οτῖίοτ οἴγοιππασεγαο ροίεταί, αξ Ὠϊοππράσπι Ιπδίαπίοια οισετεί: Πίπας Ρεάες 
ἵπ ασπιας Τγοἱαποσιπα 5ε τεοθρῖέ, ο ἴπ ατα ππο Ἰατεραί, αποά Ῥοεία οκεα]]ε: γα]- 
οπΠ1Ι5 απ πο οοοα] σπα φεγνανΊέ, πο ΡάΤΕΗΣ, ἀθὶ 5αοθγάο», Ημθτῖς οσῦτα5 65565, 

27---3Ί. Ἐδί Ίου Ῥετ ἐοίαπι Ρασπαπάϊ πποτθπ οἱ ουάἴπαπα 5οΠεππθ, πι Ρτοπιαο]Ἰο 
0990 Εαρίαί αὖπὸ Ἰπομπδίας ἑατρα ρασπαπΏππα, Ἠοο Ἱαφαο ἀεο]αγαί Εοτύαπαπα Ῥτα- 

ει.] Ἡροέπεμπε. 16. ᾽Ακωκή.) “Ἡ 
ἐπιδορατίς. 17. Ἔγχος.] Τὸ δόρυ. Ὕ- 

στερος.] Δεύτερος. 19. Οὐχ' ἅλιον.] 
Ἔκφυγεν.] Ἐξεπέμφθη, 

ἐξέπτη. 19. Μεταμάζιον.] Μεταξὺ 
τῶν μαζῶν. Ὥσε».] ᾽Απώσατο, κατέ-- 
βαλεν. ᾽ΑΦ' ἵππων.] ᾿Απὸ τοῦ ἅρματος. 
90ο. ᾿Ιδαῖος ὃ ἀπόρουσεν.] ᾿᾽Αφώρμησε. 
Κατηγορεῖ καὶ τούτου τοῦ τόπου Ζωΐλος. 
ὅτι λίαν, φησὶ, γελοίως πεποίηκεν ὁ Ποι- 
ητὴς τὸν ᾿δαῖον, ἀπολιπόντα τοὺς ἵπ- 

πους καὶ τὸ ἅρμα, φεύγει. ᾿Εδύνατο 
γὰρ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἵπποις φυγεῖν. ᾿Αλ- 

λὰ ῥητέον, ὅτι κατέθορε μὲν τοῦ ἅρματος, 
ὡς ὑπερασπίσων τοῦ ἀδελφοῦ. Εὐλαβη- 
θεὶς δὲ τὸν πόλεµον, εἰς φυγἠν ὥρμησεν. 
Οἱ δὲ λέγουσιν, ὅτι, εἰδὼς τὸ Διομήδους 

Φίλιππον, διὰ τοῦτο ἐᾷ τοὺς ἵππους, 

ὅπως περὶ αὐτοὺς γένηται. "Η, ὅτι οὐκ 
ἐπέστησε τῷ συµφέροντι. Αἱ γὰρ φρέ- 

γες ταραχθεῖσαι παρέπλαγξαν καὶ σο- 

φόν. Τοιοῦτος εὑρίσκεται παρ αὐτῷ καὶ 
᾿Αλέξανδρος, ἑλκόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, 
καὶ ἀγχόμενος ὑπὸ τῆς κόρυθος, καὶ τῆς 

νο. 1. 

Οὐ µάταιον. 

παρούσης συμφορᾶς, καὶ ἀγνοῶν χρήσα- 
σθαι τῷ παρόντι ξίφει κατὰ τοῦ πολε- 
µίωυ. Λιπών.] Καταλιπών. Δίφρν.] 
Τὸ ἅρμα. 91. Οὐδ' ἔτλη.] Οὐδὲ ἐκαρ- 
τέρησε. Περιβῆναι.] Ὑπερμαχῆσαι. ᾿Α- 
δελφειοῦ.] ᾿Αδελφοῦ. Κταμένοιο.] Αν- 
αιρεθέντος. 22. Οὐδὲ γὰρ οὐδέ κεν αὖ- 
τός.] Οὐδὲ γὰρ δὴ ἂν αὐτ. Ἡ µία 
περισσὴ ἀπόφασις. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη. 
Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος. Καὶ ἔστι µία 
μὲν ἐπὶ τοῦ πράγµατας, θατέρα δὲ ἐπὶ 

τοῦ προσώπου. “Ὑπέκφυγεν.] Ἐξέφυγε. 

Κῆρα µέλαιαν.] Τὴν θανατηφόρον μοῖ- 
ραν. 33. Ἐρυτο.] ᾿Ερύσωτο, ἐφύλαξε. 
Νυκτί.] Σκότε. Καλύψας.] Περιβα- 
λὼν, σκεπάσας. 394. Ὡς δή οἳ μὴ 
πάγχυ γέρων.] Ὅπως μὴ αὐτῷ παντελῶς 
ὁ πρεσβύτης, ᾿Ακαχημόνος ει] Ανπη- 
θείη. Ὃς, τιθήµενος, ὀνήμενος, ἀκαχή- 

µενας. Αἰολικῶς 26. Κατάγεν.] Α- 

ει. Διὰ τοῦτο ἐμφαίνει, ὅτι ἐν κοι-- 

λοτέρῳ τόπῳ ἦν τὸ ναύσταθμο. 97. 
Ύἷε Δάρητος.] ᾿Αντὶ τοῦ, τὼ υἱὼ Δάρη- 
το Ἅῥ᾿Επιφέρι γὰρ, τὸν μέν. 328. 

Ἡ Ἡ 
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πασιν ὀρίνθη θυμός. ὥταρ γλαυκώπις Αθήνη 

χειρος ἐλοῦσ', ἐπέεσσι προσηύδα θουρο Αρα’ 

ὌἊρες, Δρες βροτολοιγε, μιαιφόνε, τειχεσιπλήτα, 

οὐκ ἂν δη Έρραρ μεν ἑὔσαιμεν καὶ ᾿Αχαιοὺς 

ὀρνασύ' ” ὁπποτέροισι πατήρ Ζεὺς κῦδος -ὀρέζη, 

νῶί δὲ χαζώμεσθω, Διὸς ο ὠλεώμεθα μηνιν” ς 

ὋὪς εἰπούσα, μάχης εξήγαγε θώρον Άργα. 

τὸν μεν ἔπειτω κωθεῖσεν επ ἠΐδεντι Σκαμώνθρῳ. 

Ύρωαε δ) ἔκλιωαν Δαναοί: ἕλε ὃ ὄνθρα εκαστος 

ἡγεμόνων. πρώτος δὲ ὤναξ ἀνθρων Αγαμέμνων 

ὀρχὸν Ἁλιζονων, Ὁδιον μέγα», ἔκβολε διφρου" 

πρώτῳ γαρ στρεφόεντι µεταφρένω εν θόρυ πηζεν 

ὤμων μεσσηγὺ», διω δε στήθεσφε ἔλασσε" 

ούπησεν δε πεσῶν, ἀράβησε δε τεύχε' επ᾽ οὐτώ. 

Ἰδομενεὺς δ᾽ ὥρω Φαιστον ἐνήρατο, Μήονος υέον 4 

3ο 

ο σι 

49 

38. δὲ Γάναξ. 

Ἱοτπα ἰίας οἰαίῖς.---2ο. Ἐνο]απῖν ὀρίνθη θυμὸς, ποἨ, οοποζίαίι5, 5εά ΦελοιβδιΝ) {αῦε- 
Γιοίαέις οδε.. Ἐεπι ουπαί Ροεία, μπι Μανίοτη αὐαιος Ἠπεινα, απ πίτα Ππίθυ-. 
εταπέ Ῥαρη:β: Δ. 430. τί αἲρῖ 5οἱἱς το]σίος Έτοἷαιιος Αολίνίς ντεαία Ππ{ενίονος Έ.5ε 
ππαπ {ειπα Παί.. Ῥτοίοχία οπἼδδα ν5. 34. ενἰαπάαπα 6556 ο ονῖς γατα, Ο115 60Π-- 
φἰ]ς 1ρεί 5ε ΙΠίεΓΡΟΠΕΓΕΗΙΓ.---ν». 3ο. Ἀίπδινα (ἐκ) Λειρὸς ἑλοῦσα (αὐτόν). --“Βρϊθιεία 
Ματᾶς ν». 21. Ἰ. Ἱ. πο. 6596 ἵπ πΙα]απῃ Ῥαγίθτη ἀῑοία, Ίρσα τες ἀοσθῦ. τειχεσιπλήτης, ὁ 
προσπελάζων τοῖς πείχεσι. ὁ πειχοµάμος.----Ῥοδῦ µάρνασθαι Υ5. 33. ΟΠΗΡΣΙΤΗ θδί: τιέ υἱάε- 
αππις, ττῖς νἱοοτίαπι (κὔδος, τις 5εκορπ{1ες) ααρίίεν ἀαμπις εἷε---ᾱ6. 44 δοαπιαιάγὲ 
γήρας, Ματς εοπδἰἀθί: Τία Ῥοεία ἀθο]αταν]ή Ίου, ἆ Ἱπ πο Ραρπαίαπα εδί.---όεντα Ἀρ- 
Ῥε]]αί Βοαππαπάσπι, πἶρας Παροπίαπι» τἱρίς Πηίσποπι. 

αΤ--42. ΑΡΑΠΙΘΙΗΠΟΠ Ἠοάϊπα Ἰπίογβοῖς, ἨΗα]ίκοπαπα ἀποθπα: 48 φ1ο ν. Β. δΡύ.--- 
41. διὰ δὲ στήβεσφιν ἔλασσε ΠΟ Ραήπλαπα οσσιιπῖέ: εδὲ καὶ Σήλασε (δόρυ) διὰ τοῦ στήθου,. 
πἝπη 5ἷο ΙαΠβΙΙΓ: λαπάρπε δὲ δήλασεν ἔγχος Π. 318. Ρ. 519. 

809. ἑλοῦσα Εέπεσσι. 35. Γειποῦσα. 37. ἄνδρα Εέκαστος. 

᾽Αλενάμενν.] ᾿ἘΕκκλήωτα, φεύγωτα. 

Κτάμενο.] ᾿Ανῃρημένω. Παρ ὄχεσφι.] 
Παρὰ τοῖς ἅρμασι,. 30. Πᾶσυ.] ᾿Αντὶ 

τοῦ, πάντων. Πτωτικὺν τὸ σχΏμα. συν- 
ἦθως γὰρ τῇ δοτικῇ ἀντὶ γενικῆς χρῆται 

ὁ Ποιητής. ᾿Ωρώθη.] Διεταράχθη. 39. 
ἛἙλοῦσα.] Λαβοῦσα, κρατήσασα. Θοἳ- 

ρον.] ᾿Ενθουσιαστικὸν, εὐκίνητον ἐν τῷ 
πολέμῳ. 31. ρες Αρες.] ᾿Αντὶ τοῦ 
ἜΑρη. ἹΤοῦτο δὲ τὸ σχῆμα παλιλλογία 
καλεῖται. ἈΒροτολοιγέ.] ᾿Ανθρωποφθόρε. 
Μιαιφώε.] Μιαμόµενε Φφόνοις. Τειχεσι- 

πλῆτα.] Τοῖς τείχεσι προσπελάζων, πορ- 

θητά. ᾿Εὰν δὲ διὰ τοῦ β. γράφηται, ὁ 
τὰ τείχη καταβάλλων. 32. ᾿Ἑάσαι- 
μεν.] Εάσωμεν. 33. Μάρασθαι.] Μά- 

χεσθαι. “Ὁπποτέροισιν.] 'Οποίοις αὐτῶν. 

Ορέξη.] Δώσει. "Ἔστι δὲ 

κυρίως, ἐκτείνει.. ἀφ᾽ οὗ καὶ ὀργυιὰ ἐκ- 
λήθη Ἡ ἀφ' ἑκατέρων τῶν χειρῶν αὐτῶν 
ἔκτασι. 34. Νῶϊ] "ἩἨμεῖς οἱ δύο. 
Καζώμεσθα.] Ἐκφύγωμε. 36. Κα- 
θεῖσε.] Καθεσθῆναι ἐποίησε, καθίδρυσεν. 

Ἐπ᾽ ἠϊόεντι.] ᾿Επὶ τῷ αἰγιαλοὺς καὶ 

αν ο Ἔκλυαν.] Ἐς φυ- 

γὴν. ἔτρειαν. Ἔλν.] Νῦν, ἀνεῖλεν. 
30. Αλιζώνων. | Ἔθνους Θρᾳκῶν. Αλ- 

λοι δὲ εἶπον, αὐτὸ ἐν εἶναι τῶν περὶ τὴν 
Καρικὴν θάλασσαν οἰκούντων ἐθνῶν. 49. 
Στραφθόντι.] Εἰς φυγὴν τραπέντι, φεύ- 

Ὕουτι. Μεταφρέφ.] Νώτῳ. 41. Μεσ- 

σηγύς.] ᾿Αναμέσον, μεταξύ. Ἔλασσε.] 

Διήλασεν, ἔπληξεν. 43. ἘΕγήρατο.] Ἔ- 

φόνευσε. Μῄωος.] Λυδοῦ. Ἔστι δὲ τὸ 

παράσχοι. 

3. 3/, 
ὄχθας ἔχοντι. 



ΙΒ Υ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. 4---δο. 995 

Ῥαρου, | ὃς ἐκ Έάρνης ἐρι(βώλακος εἰληλουθει’ 

τὸν μεν ὥρ' Ἴδομενευς δουρικλυτὸς ἔ ἐγχει  µακρῳ 6 

νόξ 5 .. ἐπιβησόμενον, κατα -δεζρον ώμο] 

Ίριπε ὃ εξ ἐ ὀχεων, στυγερο ὃ ὁ ὄρο, µιν σκότος εἶλε. 

τὸν μεν ὥρ' Ἴδομενηος ἐσύλευον θερώπουτες. 

Υον δε Στροφίοιο Σκαμάνδμον, αίμονα θήρης, 

᾿Ατρείδης Μενέλαος ελ ἔγχει ὀξυόεντι, πο 
ἐσθλὸν θήρητηρα” δίδαξε γαρ Άρτεμις αὐτη 

βόλλευ ο ἄγρια πάντα, τώ τε τρέφει οὑρεσιν ὕλη. 

ἀλλ᾽ οὗ οἱ τότε γε χράϊσµ. Ἄρτεμι ἰοχέαιρα, 

οὖδε ἐκηβολίαι, ἡσι τὸ πρι Υ᾿ εκέκαστο᾽ 

ἀλλά μυ "Άτρει ης δουρικλειτὸς Μενέλαος 5 

πρέσθεν έθεν φεύγοντα, µετώφρενον οὕτασε δουρὶ, 

ὤμων μεσσηγὺς, διω δὲ στηθεσφιν έλασσεν. 

ήριπε δὲ πρηνῆς, ἀραβησε δε τεύχε επ᾽ αὐτῷ. 

Μηριόνης δὲ Φερεκλον ἐνήρατο, τέκτονος υίον 

"Αρμονίδεω, ὃς χερσὺν ἐπίστωτο δαίδαλα πάντα 6ο 

5ο. ἔγχει. ΏΟΙΙ ἔγχεῖ. 53. οὗ Γοι. 5. οὐδὲ Γεκηβολίαι. 
56. πρόσθε Εέθεν. 

43-45. Ιάοπιοποιις Ῥ]ωείνπα Ιαρα]αές οναί ἵς Ῥοτί ΒΠπις, τορῖς Μαοππα, ααογάνα 
Ἠτος ΠΕ Τανηθ: πέ οκ 1ρδο Ίουο αρρατεί: αΠαπάς Ἀαιιά ποία. 

40---Ξδ. Μεπε]αιις οσαῑς Βοαιπαπάγίιπα Βτορβ ἓ. αἵμονα θήρη». ΡΙΟ δαίµονα. ἔμπει- 
ρον. Ἀο]ιο], Ὦτ. ἐπιστήμονα κυνηγεπικης. Ονπαπί Ίου νς. 51. 52. ὀξυύενσι ϱ κρίπα 6 6ΘΕΠΘΥΟ. 

---δβ. ἀλλ οὗ αἱ πόσε γε πθαϊῖσμ᾽ "Αρτεμις ΠΟΠ ἴαπα θ5, που ῥγοΓωςὲ, (εἰςὶ ντα Ῥοεία 

Ἱία ἴετο τοάθνο φο]θηί, ν. ο. ερ. ΧΙ. Έτ. δ431. ποο (ἱδὶ ἀθεργία ἴπι ἀιυπίν σοζιίκδα 
Πἰαπαπι ϱγοΓµέ: οἱ ναἱεν. ΕΙ. Ἀτρον. ΤΠ. 12. εἴ αἱ.) 96: πιοιι απαζπι ἐι1έ, αἳ 
Ἱπίρτϊέι νἰποϊσανίες αἲ οἱ αΏβ], ν. ο. Α. 566. μή νύ τοι οὐ χιραίσµωσι 9εσὶν οἱ π. 87. 
Ῥονπαι]α απίθπα. Πας. ]ουἳ αἰτη]]ής οδί ἆο Ακγ]ο ᾖαγῖς Ποκρίο πουν Π(Ιςδίπιο ἀλλά οἱ 
οὔτις τῶν γε (τῶν ξένων) ποτ ἤρκε εσ: λυγρὸν ὅλε εθρον Ζ. 16. Ἐαπι ααορίας παπί 4ποφαε 11- 

Επί Ῥορί Γαοιπί οπίη οᾳ. αἆ πιϊκογα(ίοποπα. ΝΗΝ απαρηίας πι. Πὶν φτίδαγι----ς7. 
διήλασε δὲ αὐτὸν διὰ σοῦ στήθεος. Πΐ νδ. 41. 

ςα---6δ. Πεγίοπον (Ιἀοπιοποϊ ἕτατρος Οτοία ρνο[οείις, Β. 651) Ῥ]ογοσίώπι Ἱπίετ- 
{οοῖες Ποπαίπεπα ποταβΙ]επῃ, {αβάπη, ουσ]ις οροτα Ῥατῖς ΠαΥοΠι οοπδιπιχετας, θα 15 
Ηεεπαπα αδικίες τ---6ο. δαίδαλα πάντα. ΙΓΓΙΠΙ Ῥτο παντοῖα, οπιηῖς ϱεπεγίκι---Νανθς 

ὄνομα ἐθνικόν. 44. Τάρνης.] ᾿άρνη, Χχέαιρα.] Ἡ ας καὶ βέλεσι χαΐρυσα, 
πόλις Λυδίας, Ἡ νῦν Σάρδις λεγομένη. Ἠτοξότς. 54. Ἐκηβολίαι.] Εὐστοχίαι. 

46. Νύξεν.] Ἔννξεν, ἔπληξε. 47. Στυ- "Πισυ.] Αἴς. Ἐκέκαστο.] Ἐκεκόσμητο. 

γερός.] Μισητὸς, φρικτός. Εζλεν.] Ἔ- 55. Δουρικλυτός.] Περὶ τὸ δόρυ ἔνδοξος. 

λαβεν.] 49. Ἐσύλευον.] Ἐσύλουν, ἐσκύ- πολεμικό. 56. Πρόσθεν ἔθεν.] Ἔμ- 
λευον, ἐγύμνου. 49. Δΐμονα θήρης.] προσθεν αὐτοῦ. ϱ7. Διὰ δὲ στήθεσφι.] 

Ἐπιστήμονα κυνηγετικῆς. 5ο. Ὀξυό- Διὰ τοῦ στήθους. 58. Ἠριπεν.] Ἔπεσε. 

εντι.] ᾿Οξε. "Η ἀπὸ ὀξύας, εἴδους δέν-- Πρηνής.] ᾿ΕἘπὶ στόμα, ἐπὶ πρόσωπο». 

ὃρου, κατεσκευασµένφ. 51. Θηρητῆρα.] ᾿Αράβησεν.] Ἠχησεν. ᾿Ονοματοποιῖία ὃ 
Θηρευτήν. κυνηγό. 53. ᾿Αγρια.] Θη- τρόπο. 6ο. Αρμωίδεω.] "Αρμονίδον 
ρία. 53. Χραῖσμεν.] Εβοήθησεν. α- παιδός. Οἰκεῖν δὲ ὄνομα τέκτονος. πα- 

Μη Ὦ 2 
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τεύχειν' ἔζοχω γάρ με ἐφίλατο Παλλας ᾽Αθήνη" 

ὃς καὶ ἸΑλεξόνδρῳ., τεκτήνατο γηας έίσας 

ἀρχεκακουε, οἱ πασι κακὸν Τρώεσσι γένοντο, 

οἱ τ αὐτῷ: επεὶ οὔτι θεῶν εκ θεσφατα ἤδη. 

τὸν μεν Μηριόνης, οτε η κατέµαρπτε διώκων, 6ς 

βεβλήκει Ὑλουτον κατον «δεξιόν' ἡ δὲ διοι πρὸ 

ὠντικρυὺ κατα κύστιν ὑπ ὀστέον πλυθ ακωκή' 

γνυξ δ' ἔριπ᾽ οἰμώξα», θώγωτος δέ μυ ἀμφεκάλυψε. 

Πηδαῖω δ) ἂρ ἔπεῴνε Μέγης, ᾿Αντήνορος υἱον, 

ὃς ῥα νόθος μεν ἔην, πύκω οὃ ἔτρεφε δια Θεσνὼ 7ο 

ἶσα Φιλοισι τέκεσσι, χαριζομένη πόσεϊ ᾧ. 

τὸν μεν Φυλείδης δευρικλυτὸς, εγγύθεν ἐλθὼν, 

65. ἐξ, σας. 

71. Εσα---πόσεϊ Γῶ. 

6Η. Εᾷ τ]---θέσφατα [ήδη νιι]ᾳ. θεῶν ἐκθέσφατα Πδῃ. 

62. ἀρχεκάκους" νουσπι 1ρ36 Ῥοεία Ιπίετργείαίατ: αἱ πῶσι κακὸν Τρώεσσι γένοπο Ώθ]]ο 
αγοθνα!(ο. ζαπα 64. απαρτία, αποάπαπα ναοηῖαπα Ἆου Εαθγῖέ. Ἐυῖε Ἠλαά, απο Ττο- 
ΠαΠΙ ᾖ1ςδί δαπῦ οπΙππο το τπαγππα αὐκίίπογθ. 

όο----75. Ὠεσιωι Απιοιοτῖς Μ. ΊΠερος Ἱπίετίοσϊί, απἱ ες Ἠολιπαδίνας αἀνεποταί, 
ῬΗγ]α Ε, δρ. Β. 627. 1άθπα πιος 72 3 Φυλείδη»---Οοοἴραί οπαΠΙτιο ἀθδίσπαί ν5. 73. Ρεν 
πηιιδου]άπὰ ας ἐοπάπεπι πι. Ρατίε, σπὸ ἠνίον.----Γο. οκ αλα ϱΟΠ]ΙΡ6 56 Ῥε]]]ορ 5ι150θ- 
Ῥίππη, πύκα (ΠΟΠ, Ἡ. δοὐ[οίε, ἐπιμελῶς εἀποανΙε Έμοαπο: 4ε απ ΠΕ. Ζ. 208. 5α. ο. 
αἆ γρ. Έπ. Χ. πο2. 

ρὰ τὸ συναρµόζειν. Δαίδαλα.] Ποικίλα. 
ότ. Τεύχειυ.] Ἱκατασκευνάζει, ποιεῖ. 
Ἔξοχα.] ᾿Εξόχως, ὑπερβαλλόντως. «Φί- 

λατο.] Ἐφίλησε. 62. Τεκτήνατο.] Κα- 
τεσκεύασεν. 63. ᾿Αρχεκάκους.] ᾿Αρχὴν 
τῶν κακῶν παρασχούσας. Ἐφένοντο.] 

Πέλοντο. 64. Οἵ τ αὐτῷ.] Καὶ αὐτῷ 
ἐκείῳ τῷ κατασκευάσαντι. δηλονότι, 

Φερέκλῳ. Ἐπεὶ οὔτι θεῶν ἐκθέσφατα 
ᾖδη.] Λακεδαιμόνιοι λιμῷ κρατηθέντες, 

Ὁ δὲ 
θεὺς αὐτοῖς ἔχρησεν, ἐξιλάσκεσθαι τοὺς 

Τεύκρων δαΐµονας. Οὕτως δὲ πρότερον οἱ 
Ἰλιεῖς ἐκαλοῦντο. Μενέλαος οὖν ἀφικό- 

µενος εἰς Ἴλιον, τὸ προσταχθὲν ἔπρασσε. 

Κάκεῖθεν εἰς Δελφοὺς παρεγένετο, περὶ 

παίδων γενέσεως Χρησμὸν ληψόμενος. 
Συνείπετο δὲ αὐτῷ καὶ Αλέξανδρος, περὶ 

ἐμαντεύοντο περὶ ἀἁπαλλαγῆς. 

Γενομένων οὖν 

ἀμφοτέρων ἐπὶ τὸ μαντεῖον, λέγεται 

χρῆσαι τὴν Πνθίαν τάδε ἘΤίπτε δύω 
βασιλΏες, ὃ μὲν Τρώων, ὁ δ' ᾽Αχαιῶν, 

Οὐκ ἐθ' ὁμοφρονέοντες, ἐμὸν δέµον εἰσ- 
/ μ' Ας ο ͵ 

ανέβητε; ᾿Ἡ τοι ὃ μὲν πώλοιο γόνον ὃι- 

γυναικὸς µαντευσέµενος. 

ζήμενος εὑρεῖν. Αππαρο ὃ πῶλον ἑλεῖν. τί 

νυν µήσεαι, ὦ μεγάλε Ζεῦ: Τοὺς δὲ μὴ 
γοήσαντας τὸ λόγιον, χωρισθῆναι. “Ὁ δὲ 

λόγος, ἐπεὶ οὐκ δη τὰ ἐκ θεῶν µαντεύ- 

µατα. Ἑλλάνικος δέ φησι, χρησμὸν δο- 

θῇναι τοῖς Ἱρωσὶν, ἀπέχεσθαι μὲν ναυ- 
τιλίας, γεωργίᾳ δὲ προσανέχειν᾽ μὴ, τῇ 
θαλάσση χρώµενοι, ἀπολέσωσμ αὐτοὺς 

Οὗὔτα.] Οὐδαμῶς. Θέ- 

σφατα.] Θεόφατα. τὰ ἐκ θεῶν µαντευ- 

ὀμεα. 5. Κατέμαρπτε.] Κατελάμ- 
βανε. 66. Γλουτόν.] Γλοντὸς, τὸ περὶ 

τοῖς σφαιρώµασω, ἰσχίο, ἡ κοτύλη. 67. 
Κατὰ κύστι.] Κατὰ τὴν φύσκαν. ὅπέρ 

ἐστιν οὐροδόχον ἀγγεῖον. 68. Γνὺξ ἐρι- 
πών.] ᾿Επὶ γόνυ πεσών. Οἰμώξας.] Στε- 

νάξας, βοήσας. Θάνατος δέ µιν ἂμφ- 

εκάλνψε.] Περιφραστικῶς, ἀπέθανεν. 
6ο. Ἔπεφνον.] ᾿ἜἘφόνευσε. 7ο. Νό- 
θος.] “Ὁ μὴ ἐκ νοµίµης γυναικὸς ὤν, 
Πύκα.] ᾿Επιμελῶς. 31. σα φίέλοισι 

τέκεσσι.] ᾿Επίσης τοῖς προσφιλεστάτοις 
τέκνοι. Χαριζομένη.] Χάρι ποιῦσα. 
Ἠόσεϊ ᾧ.] Τῷ ἰδίῳ ἄνδρ. Ίο. Φυλεί- 

Ν Ν /, 

καὶ την πὀλιν. 
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βεβληκει κεφαλής κατα ἰγίον ὀξεῖ θουρί- 

ἄντμερυ ὃ ἂν ὀδόντας ὑπὸ γλὠσσαν τάμε χαλκός. 

Ίριπε ὃ) εν κονίη, Ψυχβρὸν δ) έλε χαλκὸν ὀδουσω.. 

: Εὐρύπυλος δ Εὐσιμονίδης Ὕψήνορα δτον, 

υἷον ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὃς ... Σκαμάώνδρου 

ἀρητηρ ἔτετυκτον θεος ὃ ὣς τίετο δήµω, 

τὸν μὲν ὥρ' Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ὄγλαος υἱὸς» 

πρόσθεν έθεν φεύγωτα, µεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὤμον δο 

φασγόνῳ ἀῑζας' ἀπὸ οὃ) ἔξεσε χείρα βαρειαν. 
αἱματόεσσα δν χειρ πεδίω πέσε τὸν δὲ κατ ὅσσε 

ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοίρα κρατοή. 

ὋὪς οἱ μεν πονεουτο κατα κροτερῆν ὑσμίνην. 

Τωδείδην δ οὐκ ἂν Ὑνοίης, ποτεροίσι μετείη, 85 

πε μετα Τρώεσσυ ὁμιλέοι, ἤ μετ Αχαιοις. 

θόνε γαρ . πεδίον, ποταμῷ πλήθοντι ἐ εοικὼς 

χειμάῤῥῳ, στ ὦκα ῥεων ἐκέδασσε γεφύρας" 

τα σι 

73. κατὰ Ειωίον. 8ο. πρόσθε Εέθεν. αί 51ρ. ν8. 56. 
87. νι]ρᾳ. ἀμπεδίον.----πλήθοντι Εε[οικώς. 

Ἰ6---δ. ΠΗγΡεεπογοπι Ὠο]ορίοπϊς, απ Βοππιαπάνὴ 5αοεγάος ενας Β]απι, οροἷάἷέ 
Ἐιπηρηζις, Ἐναπιοπῖς Ε. οκ Οππιοπίο Τ]δκδα[α ἆθ απο 51Ρ. Β. Ἰ36.---τή- Αοαπιατι- 
ἁγια 5ιια 5ασγας δα ππα. καοεγάοίθπα Ἰναρι]ασε, ποίαία ΦΙσππη. -δτ. λεῑζα βαρείαν, ΟΓ- 
ἨΒΗ5 ερἰ]οίοπ. ο] αδνῖς ππαπα5 ναλάσνς δἷο α]ας παχεῖα.---Β3. πορφθύρεος θώναπος, ΊΠΟΥΝ 
αἴγα. ΝἹτρΏῖο ᾳποηιθ ριΥργεα ππογς θοᾷθτῃ 5εη5Η. Ἀἱο ΟΊατκο οί Έτη. 

Ἑς---04. 3εὰ Ὀιοπιθεάϊς νΊτίαις Ἰπίου οπΊπες επηπιήζ. ΝασπΙΠος ο οτπαξας. Ῥτίτιο 
ποίεέαχ πονα οταβοπῖς Ἰπνειδίος Έηπα νϊν]άα ἀεσοτὶρίῖο νείετῖς Ραρπαπά{ πιοσῖ», ατα 
Ῥτοππασλας Ἰγγιῖξς ας ἀῑκουστῖς Ἰπίοτ ἵπτππας Ἠοδβ]ες, π]]ο ογάΐπε ασ οοηδί]ο ορτίος 

αποά ἵαπιεπ. ἵπ Ἰαιάς Ἰαβεραίας, ο Ρροείῖος οορία ατσιππεηθαπα {ασ Οοπηραταίίο 
3Πο πποὰο ἰτασίαία ονὲ Ῥ. 746. 5η. εἲ αΙπηϊ]ία Ίσσα οκοϊίαία ]απα καπί α ΟἸατκίο: Πποτεῖ. 
1. 584. 5η. τση. Ἐπ. Π. 496. 5ᾳ. 394. 5η. Χ. 693. 54. 4 ειπα οππα Ἠοππθτο οοπιραταί 
ἈΙαστου. ὃ. 1. 

88. ἐκέδασσε γεφύρας. σκεδάζει.---Β0. γέφυραι ἑεργμέναι δαπὲ Ρροπΐος 5αμ]οῖς εἰ Εἰσηῖς 

δης.] Ὁ Φυλέως παῖς Μέγης. ᾿ἘΕγγύθεν τυκτο.] Κατεσκεύαστο. ἦν. Θεὸς ὃ᾽ ὥς.] 

ἐλθών.] ᾿Εγγὺς παραγενόµενο.. ἸἼ3. Ἱ- ὋὩς θεύς. “Ὁ τρόπος ἀναστροφή. Τίετο.] 
νίον.] Τὸ καῖλον τοῦ τένοντος. Κέκληται ἘΕτιμᾶτο. 8ο. Μεταδρομάδην.] Ἔπι- 
δὲ οὕτως διὰ τὸ νευρῶδες εἶαι. Ἠ, ὃραμών. ἐπιδιώξας. Ἔλασε».] Ἔπληξε. 
πλατὺ καὶ παχὺ νεῦρον, τὸ καθῆκον ἀπὸ δΙ. Φασγάνφ.] Τῷ ξίφει. ᾿Αΐξας.] ὍὉρ- 
τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὸν αὐχένα. ἸΤ4. Αν µήσας. ᾿Απὸ ὃ ἔξεσεν.] ᾿Απέξεσεν, ἁπ- 

ὀδόντας.] Κατὰ τῶν ὀδόντων. ἸΤάμεν.] ἐκαψε. 83. Πορφύρες.] Μέλας. ἢ, ὁ 
᾽Απέτεμε. ᾖἸ5. Ἑυχρὸν δ ἕλε χαλκὸν δι αἵματο. Ἐραταιή.] Ἴσχυρά. 84. 
ὀδοῦσιν.] "Ἠτοι κυρίως, διὰ τὸ φυχρὸν Πωέωτο.] Ἐνήργου. ὃ5. Γνοίης.] Ἐπ- 
καὶ ἄθερμον εἶναι τὸν σίδηρο ἢ τὸν τοῦ ἑἐγνως. Ππτέροσι µετείη.] "Ἐν ποτέροις 
ψΨύχους ποιητικὸν, διὰ τὸ ἀποψύχεσθαι Ἱ, ἐν ποίις ὑπάρχο. 86. Ὁμιλέι.] 
τοὺς ἀναιρουμένους ὑπ᾿ αὐτοῦ. ᾿ὸν γοῦν ᾿Αναστρέφοιτο. 87. Θῦνε.] ᾿Εμμανῶς 
ψυχροποιὸν σίδηρον τοῖς ὀδοῦσιν ἔλαβε. ὤρμα. Αμ πεδίν.] Διὰ το πεδίου. 
76. Εἰὐαιμωίδης.] Ἐὐαίμονς παῖς Εὐ- Ἰλήθοτι.] Πεπληρωμένῳ. πλημμνροῦν- 
ῥύπυλος. Ἰ8. ᾿Αρητήρ.] Ἱερεύς. "Ετέ- τι. 8δ. Χειμάῤῥφῳ.] Χείμαῤῥο λέγω- 



998 ΙΔΙΑΔΟΣ Ε. ϐ8ο---ορ, Τ18. ν. 

τὸν 9) οὔτ᾽ ἄρ τε γέφυρα Εεργμέναι ἰσχανόωση,, 
” 

οὔτ᾽ ὥρα έρχεα ἴσχει ἁλωόων ἐριθήλεων, 0ο 

ελθόντ᾽ εξωπίνης, ὃ οτ᾽ ἐπιβρίση Δμς ὄμββρος" 

πολλα ) ὑπ᾿ αὐτοῦ ἔργα κωτήριτε κάλ αἰζηῶν' 

ὣς ὑπὸ Τυδείδη πυκωαι κλονέοντο φάλαγγες 

Τρώων, οὐδ᾽ ώρα ον μίμνον, πολεες περ έώτερ. 

Τὸν ὃ) ὡς οὖν ἐνόήσε Λυκόονος ὠγλαὸς υἱος 05 
/ ο 2 ’ ν ο 2 / 

θύνοντ ὧν πεδίου, προ ἔθεν κλονέοντα φάλαγγας, 

αἲνψν επὶ Τυδείδη ε ετιταίγετο καμπύλα τοξο, 

καὶ ώλ ἐπαΐσσοντα. τυχῶν κατα θεξιον ὤμον 

θώρήκος γύαλον" δια δ' ἔπτατο πικρὸς ὀΐστος, 
. ν΄ Λι 2 ὁ /; Πρ «4 ΄ 
αντικρυ δὲ διεσχε' παλώσσετο σιματι θώρηζ. 1ου 

ο. ο ας ν 5... / 2 Ν «2 
τω ὃ) επὶ µακρον αὖσε Λυκαονος ἂγλαος υἱῶς᾽ 

/ τη / / ο : 
Όρνυσθε, Έρωες μεγάθυμοι, Χεντορες (ππών 

809. ἐξεργμέναι. Τί ἰσχανόξωσι Ῥεηί]. 09. Τ65. οὐδ' ἄρα ϐ' ἕρκεα. 
02. έργα. 96. γι]ς. ἀμπεδίον. πρὸ Γέθεν. 

5ἱνὶ ορροδἶ βηπιαςῖ, παπα ΙΕ, αᾱ απάανπη, Ἰππρθίιπη Γαηρβεπά υπ: ΠΗ ποτ. ιδ πθηίς 
1σχανόωσι, Ππηρευαπα πηπαγαπη, 964 άΙγΙΠΙΙΕΣ δἷο θἱ ἔρκεα ἁλωάων, ἨΟΠ 8ΡΕ», 5εᾷ 
τηαοθγία, οἱ λωαὶ Ἡ. Ἱ. που αρ], 5εὰ Ίουα αρονῖνς οὐ ν]ᾶριας οοηκίία. οἱ. 04. Η. 122. 
Ἠίαπα Βομο]. Ὦ. Ὦν. χιωρίων ἀμπελοφύτων ἢ δενδροφύτων---ἴσλιει, ἀνπέχει, ἑοττεπί .---01. 
ὅτ ἐπιβρίση Διὸς ὄμβρος Ἰ. 6. ἐπιβρίθων κώτω φέρεται, πππβπα νἱ ἱηρταῖζ.---02. ἔργα, αρτὶ 
οι]. ομ]ία. οὗ οκ ν». 0ο ατροτεία. 

0ὔ---Τ42. Ῥαπάαπις Ὠϊοππεάσπι »ασ]εία Γης: ΟΝΠΙ {αππθη ποτ α]έο ἀο5οσπιά]βδοί, ος 
οχίνασία α Ἀθλοπε]ο, το[οο(ῖς Ραπ]]ο Ροδὲ νήρις, ἵπ Ῥάσπαπα Ί]α τοῖς. Ππίονυροπαγ 
ἸΜϊπεινα ορετα 3Ἡ 6ο ἴπνοσαί, απ οἱ να]πς δαπαῖς οἳ, ἀαία Γαου]αίο νιάεπά1 ο 
ἀἰκοργποπια! ἱπππογία]ος α. πιογίαθας, ΥΘΠΕΤΕΠΙ, δἱ 5ο οβοναῖ, Ῥοδίεα ἡατίῖς αποφθ, 
νι]ποναπάϊ «οορῖαπα Ππροτί. 

98. πυχὼν (αὐτοῦ) κασὼ δεζ, ζιὸν ὤμον (διὰ σὸ} θώρηκος γ γύαλον, ππη Ῥ]επε ΠΠ. 189. ἀντικρὺ 

διὰ θώρηκος γυάλοιο. Ῥ6υς Ελορασθπη, 4πθπὰ Ῥοδία. αφ ιοιῖος 4εο]αγαί Ῥεν οαναη (σὸ κύ- 
σος.) Α]ίΗ5 τὰ γύαλα ειπί μπα ιονασῖς Ρατίος οονρονῖς ἀπ ἴαπα πα Ίη (ας αΠΙΡΙΕΟ- 
Τθηίο». 

ται οἳ μὴ ἀέναον τὸ ὕδωρ ἔχοντες, ἀλλὰ Ο04. Μίμνω.] Ἔμενω. 96. Θύνωστα.] 
χειμῶνας πληρούμενοι ὑπὸ τῶν συνεχῶν ᾿Ενθουσιωδῶς ὁρμῶντα. Ἡρόσθεν.] Πρὸ 
ὄμβρων. Ὥκα.] Ὀξέως. Εκέδασσε.] αὐτοῦ. ἈΚλοωέοτα.] Ταράσσοντα, πορ- 

Ἑσκέδασσε, διεσκόρπισε. Γεφύρας.] Ἑὰς θοῦντα τὰς πρὸ αὐτοῦ τάξεις. 07. Ἔ» 

διαβάσεις τῶν ποταμῶν. 8Ο. Εεργμέ- τιταίετο.] Ἔτειεν, εἷλκε. Καμπύλα.] 
ναι.] Περιπεφραγµέναι, ἠσφαλισμέναι. ᾿ἘΕπικαμπῃ. ΟΝ8. Ἐπαίσσονα.] Ἔφορ- 
᾿Ισχανέωσυ.] ᾿Ἐπέχουσι, λύουσι. 09. µμῶντα. Πάϊσμα γὰρ ἡ τῶν πολῶν βά-- 
᾽Αλωάων.] Χωρίων ἀμπελοφύτων, ἢ δεν- σις. ἹΤυχών.] ᾿Ἐπιτυχών. 90. Θώρη- 

δροφύτων. Σηµαύει ἓὲ καὶ τὴν ἅλων, Κος γύαλον.] Κατὰ τὸ καῖλον τοῦ θώρα- 

ἐν Ἶ ὁ σῖτος ἔνιοι δὲ κήπων. ἀρουρῶν. κος. Διὰ δ ἔπτατο.] Διέπτη δέ. ὅ ἐστι, 

Ἐριθηλέων.] Μεγάλως θαλλουσῶν, αὖ- Ἀμλθε. Πικρὸς ὀϊστός.] 'ὮῬὸ πικροποιὸν 

ανομένων. ΟΙ. Ἑξαπύης.] Ἐξαίφνης, καὶ ἐπίπωον βέλος. 199. Διέσχε.] Δι- 
Ἐπιβρίσει.] ᾿Επιβαρήσει, ἢ σφοδρὸς ἐπ- Ἰλθε. Παλάσσετο.] ᾿Ββρέχετο, ἐμολύ- 

έλθῃ. "Όμβρος.] Μέγας ἑετός. βροχή. νετο. Αφ’ οὗ καὶ πηλὸς, ἡ βεβρεγµένη 

02. Ἔργα.] Νῦν τὰ γεώργια. Ἱατή- «γῇ. 191. Μακρὸν ἄὖσε.] Μέγα ἀνέ- 
ριπε.] Ἱκατέβαλεν. ' Αἰζηῶν.] Νέων. κραγεν. 1992. Ὄρννσθε.] Ὁρμᾶτε, διε- 
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(θε Όληται γαρ ὥριστος Αχαιων. οὖδε ἐ Φφημὶ 

δη ϐ) ἀνσχήσεσθαι κρατερον βέλος, εἰ ετεόν με 

ὦρσεν ἄναξ, Διὸς ψέοςν ἀπ ορνύμεγον Λυκήθεν. Ίος 

Ὡς ἔφατ' εὐχόμενος" τὸν δ᾽ οὐ [βέλος ὠκὺ δάμασσεν, 

ἀλλ ἀναχωρήσας, πρόσθ' ' ἵπποιν καὶ όχεσφιν 

ἔστη, καὶ Σθενελον προσέφη, Καπανήϊον υἱου 

Ὄρσο, πέπον Καπανηίάδη, κωταβήσεο δίφρου, 

όφρα μοι εξ ἆ ὤμοιο ἐρύσσης πικρον δἵστον. τΙο 

Ὡς ὤρ ἵ έφη Σβενελος δὲ καθ ἵππων ἄλτο χαµαζε, 

παρ δε στως, (έλος ἆ ὠκὺ διαμπερες ἐξέρυσ΄ ὤμου" 

αμα δ᾽ ἀνηκόντιζε διὼ στρεπτοϊο χιτώνος. 
δη τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἤρατο (9οὴν ὀγαθος Διομήδης 

Κλῦθέ µοι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ὠτρυτώνη. τς 
5] ΄ ς ν / / ΄ 

εἰ ποτε µοι καὶ πατρὶ φίλα φρονεουσαω παάρεστης 

103. οὖδέ Εε. 105. ὥρσε Εάναξ. 11Ο. ὤμοιο Γερύσσης. 

102. κέντορες ἵσπων δαπῦ ΡοείαΓΙΠΗ πλήξιπποι.---1Ο4. οὐδέ ἕ θημὶ 50 ὠνσχήσεσθαι βί- 
ος Ἀ. να]ηι1, ααίξ ροῦς ἀοϊογεπα εν ν]πεγε, 1θπα ποπ. εῑ δΙκπεγε Ροΐοςέ νι]πεγα- 

ἔ1δ, 41ο τηῖπας οκ Ριιστα οἱ ἀἰκοθάθηάτιπα αἷέ----εἶ ἐπεόν µε ὦρσεν ἄναξ. δἳ ΤΠΟΔΟ ΏοΏἱ8 
απκρίοῖῖς, απσιιτίο οπρίο, αἀθοφιο ρτορῖϐο ἆθο, 1γοῖα Ῥτοβεοῦας επη. Αη Ῥοθία ὦρ- 
σεν ἄναξ πὰ ΡΓῶΡΕΗ5 (απίπη ἵθπαριις τοαΠέ, τά αργα, καριίαπα οπηϊβδαγας, γοία 606- 
τας Αροζμηι, ετ]ς: 5ἳ νετο ΑΡο]ο παϊμῖ αποίος βηές αί καρἰέίατα οπηίέοτειῃ. {γοία 
ΏΝΠΟ θςῖ Ρατ» Ττουςῖς α 1ωγοιῖς αἀνεπῖς Παλίίαία, Αρρατεί Ίου νε] ες πατταζἰοπῖς ΟΓ- 
ἀἶπο Β. 824. 

1ου. Ώο]ονα Ἱηστανεςοεπίο εκ ασιτία ἵπ οοτροτθ Ἠωτοπίο Βίπεπείαπι, πέ 51)ῖ θαπι 
εχίτα]αῖ, ενοσαξ Ἠοπηθάθς.---- 11Ο. πικρὸν ῥεστὸν, απ ἀο]οτονα αοθτῦαπα οτθαῖ, ν1άπητις 
Ίαπα Δ. Τ34----τ1ὰ. διὰ στρεπτοῖο Λιπῶνος. λιπὼν στρεπτὸς, {λογαα Πεαῖς, Ροΐεςί ἐ5εε 
«πρματετ ος ορροκίίο ποὺ βώρακος στατοῦ, αὰ ες υπα νε] ἀπαῦιις Ιαπηϊηῖς ορηθῖς ϱ0Π- 
είαῦαῖ, αξ στρεπτὸς Ίτα Εασῖας, τις Βοοτῖ, 6οὔιο 1ρδπα οοσρα5 πιονθτῖ Ῥοδδοί: οπ]ις ϱθ- 

πθτὶς οιπα Ῥ]ηγος ο5φεπί ΓΟΙΠΙΕ, απῖ αί οδοί ἴποτας οοηδθτίις ζαπϊπίς ο οφιαπεῖς, 
απιί οαζεπιἶν (ἁλυσιδωτὸς ἵν ἀῑοιις) νε Παπιτζῖ (κρικωτὸς, Υπ. Ἐπ. ΤΙ. 467. ἰογὶ- 
σαπι οοπφεγίαπα ᾖιαπιῖς) απῖ οἴἵαπα ζογίς οἱ Γιΐδιςς ἵππάεπα ϱποφιΙθ Π1ἱ5 (κλωστὸς, νἷς 
ἵαπαθα ἵπ. τοὺς Ττο]απίς Επεηεπίαίας). απ] ἀΐοετε αιιδίς οποάπαπα βεπτις Ἡ. ]. ἵπ- 
πιεγῖς Ροεία 2 πῖςϊ οοπίεηᾶας στρεπτὸν θώρακα θ5κε Ἱέα ἀἴοίαπα, πέ στρεπτὰ α]ἴηιια, 110- 
οππ(ιο (απάθπι πποάο {ογία, δει Ίοτα, 58 ΓάΠ8Ν, 5ο Π]α, πιαίογίαπα αγά 5αρρεάΙ(α- 

γείρεσθε. Κέντορες ἵππων.] Ἱππικοὶ, ἵπ- τῶν ἵππων, καὶ τῶν ἁρμάτων. τ1οδ. 
πους πλήσσωτες. 1093. Βέβληται.] Τέ- Καπανήϊω.] Τὸν Καπανέως παῖδα, Σθέ- 
τρωται παρὰ τὸ βέλος. Οὐδέ ἑ φημί.] νελο. 190. ὌΌρσο.] Διεγεου. ὮἩΠέ- 
Οὐδὲ ὑπολαμβάνω, αὐτὸ. 1094. Δ- πον.] Προσφιλέστατε, νῦν. ἹΚαταβή- 
θα.] ᾿Ἐπιπολύ. ᾿Ἀνσχήσεσθαι.] ᾿Ανθέ- σευ.] Κατάβηθι. 11ο. Ἐρύσῃς.] Ἑλ- 
ξειν πρὸς τὴν βολήν. Εἰ ἐτεόν.] Εἰ ἄλη- κύσῃς. Ἐξ ὤμοὴν.] Ἐκ τῶν ὤμων. 

θῶς. 1ος. Ὥρσεν.] ᾿Ἐφώρμησε, διή- 11. Καθ' ἵππων.] ᾿Απὸ τοῦ ἄρματος. 
γειρεν. ᾿Απορνύμενον.] ᾽Αφορμῶντα. Άν- Άλτο χαμᾶζε.] ἱΚαθήλατο εἰς τὴν γη». 
κήηθεν.] Τῆς Λυκίας χώρας. Ἡς ἐβασί- 112. Πὰρ δὲ στάς.] Παραστὰς δέ. 
λευε Σαρπηδών. "Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα τῆς Διαμπερές.] Διαμπὰξ, διόλο. 119. Α- 
Τρφάδος πόλις. ἢς ἐβασίλευε Πάνδαρος. νηκόντιζε.] ᾿Αθρόως ἀνεφέρεο. Στρε- 
1ο6. Ἐὐχόμενος.] Αὐχῶν. Ἱο7. να- πτοῖο χιτῶνος.] Τοῦ ἀλυσειδωτοῦ σιδήρου. 
χωρήσας.] Ἑϊς τοὐπίσω ἀναπηδήσας. ἹΤ1ή. Δή.] ᾿Αντὶ τοῦ, κα. Τ]ς.᾽Α- 
Πρόσθ' Ἱπποιν καὶ ὄχεσφι».] Ἔμπροσθε» τρυτώνη.] ᾽Ακαταπόητε. 116. Φίλα 
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δω ἐ εν πολέμῳ, νυν αὖτ' έμε φίλαι, Αθήν 

; δέ τέ µ ἄνδρα ἐλέῖν, καὶ ε ὁρμῆν ἔγχεος ελθεῖν, 

µ' ἔβαλε φθάµενος, καὶ ἐπεύχεται, οὖδε. µε φησὶ 

ὃν ἔτ᾽ ὄψεσθαι λαμπρον φώος Πελίοιο. 129 

ὋὪς ἐφατ᾽ εὐχόμενος" του ὃ ἔκλυε Παλλας ᾿Αθήνη, 

γυια ὃ ἔθηκεν έλαφρα, πέδας, καὶ χείρας ὕπερθεν" 

ἀγχου δ᾽ ἀσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα’ 

Θαρσῶν νου. Διόμηδες, ἐ επὶ Τρωεσσι µάχεσθαι’ 

εν γάρ τοι -στήθεσσι μένος πατρωΐον ηκα 1256 

ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππέτα Τωδεύς. 

ἄχλυν ὃ αὖ τοι ὠπ᾿ ὀφθαλμῶν ἔλον, Ἰ πβὶν επΊεν, 

ὄφρ' εὖ Ὑιγνώσκης ἡμε θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. 

τα νυν, αἲ κε θεος πειρώμενος εδώ) ἵ {χηται, 

μή τι σύγ᾿ ἀθωμώτοισι θεσις ἃ ὠντικρὺ μόχεσθαι 1849 

τοῖς ἄλλοις' ἆταρ εἴ κε Διὸς θυγώτηρ Αφροδίτη 
118. Ἰμερ. Δὸς δέ τ ἔμ᾽ ἀνέρ ἑλεῖν. 123. [έπεα. 

τθηί.----118. Ψοι οοπηρος Πέ Ώϊοπιοάες 1Πβ. 20ο. 5. 
122. Ῥτεε]ατο Ῥοεία α ἆα το[ετί Ὀεποβοίαπῃ, αοὰ εἰπιρ]οίίου οππ(ἰαίπη ἐπ]θ 

οναέ: ἵαπα Ἱπάοπαϊαπα Ώ]οπιθάϊς Γ11596 τΟοΡΙΙΣ, ας γὶκ εφ πι οκ ν]πεγο Ῥαβιῖ5, 
οχίἰτασίο ἴθ]ο, οκίθπηρ]ο νίτος τοορετεῖ.---127. ἀχιλὺν ὃ αὖ. Οοπνοπῖέ ἵπ Ἠου ναίθτιιπι 

ορίπῖο ἆς ἀθοταπα παίιτα, τό προ οργηὶ 1 Ῥορεῖηί α ππογία ρα», ΠΙΙΠΙΠΘ Ιπγ]έο, πθο 
π]ςὶ Γογπηα Ἠπππσπα αδδαπηίας πππο απίθπη Ἰοπιείες ἵρκαπα 5ρθοῖετα ἀῑνίπαπη 8ΡΏΟΣ- 
οογε ἀθνιῖςς αἲ Ἠου Παφιια θβλαϊεπάνπα εἰηρι]ατί ορετα ἀῑνίπα οριι5 ουαζ.---120. πειρώ- 
µενος, ΟΟΠΡΤΕΣΙΙ5 Ῥιρηα, ΔΡΡΤΕΡΡΙΙ5, τι 5.Ρθ. 

Φφρωέουσα.] ᾿Αγαθὰ φρωοῦσα. ὮΤτ7. 

Δηϊῳ.] Καυστικῷ. φθαρτικῷ. Φίλεε.] 
᾽Αντὶ τοῦ, φίλησο. 1ΙΝ8. Ἑλεῦ.] Ἐν 

χερσὶν ἔχειν. ᾿Επιφέρει γὰρ τὸ, Βΐς ὁρ- 
μὴν ἔγχεος ἐλθεῖν. 110. Φθάμενος.] 
Φθάσας. Καὶ ἐπεύχεται.] Ιαὶ µεγα- 
λαυχεῖ. 120. Δηρόν.] ᾿Επιπολύ. Φάος.] 
Φῶς. ὍὉ τρόπος διαίρεσι. 1929. Γυῖα.] 

Μέλη. Ἐλαφρά.] Κοῦφα, εὐκίητα. 

124. Μάχεσθαι.] Μάχου. 125. Μέ- 
νος.] Δύναμιω. Πατρώϊον.] Πατρικόν. 
"Ἠκα.] Ἐνέθηκα, ἐνέβαλον. 126.᾽Α- 
τρομον.] ᾿Αδεὲς, ἄφοβω. Σακέσπαλος.] 

Πολεμικός. ᾿Απὸ τοῦ πάλλειν τὸ σάκος, 

καὶ κιεῖν. 
πρώτοις εὑρέθη Σάκαις. 

οἳ Θρᾷκες. Άτρομον, οἵον ἔχεσκε.] Τυ- 

δεὺς ὁ Οὐνέως ἐν τῷ Θηβαϊκῷ πολέκῳ 
ὑπὸ Μελανίππου τοῦ ᾿Αστακοῦ ἐτρώθη. 
᾽Αμϕιάρεως δε κτείνας τὸν Μελάνιππο», 

τὴν κεφαλὴν ἐκόμισε. καὶ, ἀνοίξας αὐ- 

τὴν ὁ Τυδεὺς, τὸν ἐγκέφαλον ἐῤῥόφει ὑπὸ 

σ ς 
Ένρηται δὲ, ἐπειδῃ παρὰ 

4 Μά Γ 

Ῥάκαι δὲ εἰσμ 

θυμοῦ. ᾿Αθηνᾶ δὲ κομίζονσα Τιυδεῖ ἀθα- 
γασίαν, ἰδοῦσα τὸ µίασµα, ἀπεστράφη 
αὐτόν. υδεὺς δὲ γνοὺς, ἐδεήθη τῆς θεοῦ, 

ὕα κἂν τῷ παιδὶ αὐτοῦ παράσχῃ τὴν 
127. ᾽Αχλὺν δ' αὖ τοι ἀπ᾿ 

ὀφθαλμῶν ἕλω.] Καὶ τὴν ἀορασίαν δή 
σου τῶν ὀφθαλμῶν ἀφειλόμην. Πῶς οὖν 

φησι ἐν τοῖς ἑξῆς ἀγνοεῖ τὸν Γλαῦκον ὁ 

Διομήδης, λέγων Τίς δέ σύ ἐσσι, φέρι- 
ον ΔΝ ε/ ΔΝ Ν 3 / 

στε; Καὶ φαµεν, Ότι προς Καιρὸν ἀφῄ- 
ον ε) ΔΝ αρ ὃν ων . ρω 4 ῥήηται τὴν ἀχλὺν ὑπὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἵνα 

τρώσῃ τὴν ᾿Αϕροδίτην, καὶ Άρεα, Ύρω- 
θέντων δὲ τούτων, πάλιν κατὰ τὰ σιω- 

» / 
ἀθανασίαν. 

πώμενα ἀποδίδοται ἡ οἰκεία ἀχλύς. Δι 
ο 9 ψ ] 2 Ν Ν .- 3 
Ἡν αἰτίαν ἀγνοεῖ καὶ τον Γλαῦκο. ἛἜ- 

.ω π ο) / 

πηεν.] ᾿Επῆν, ἐπέκειτο. 128. Γιγνώ- 

σκοις.] Ἐπιγιγνώσκοι. Ἡμὲν θεὺν ἠδὲ 
Ν 5” / 5 / Δ 

καὶ ἄνδρα. Τόν τε αὐτοπρόσωπον θεὺν, 
ΔΝ Ὀὁ 3 ο Δ 15. 

καὶ μεταβαλλόμενον εἰς ἄνδρα τὴν ἰδέαν. 
120. Πειρώµενος.] ᾿Απόπειραν ποιούµε- 

Ἀ / - / ε) ς} / 
νο. Ἡ, πειρώµενος λανθάνει ἐν ἀνθρώ-- 

ο / που µορφῃ. 181. Αὐτὰρ εἴ κε.] ᾿Εὰν 
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ἔλθησ᾽ ἐ . πόλεμον, τήν ιά οὐτάμεν ὀξέν χαλκώ. 

Ἡ μεν ὤρ' ὣς εἰπουσ᾽ ἀπεβη γλαυκώπις Αθήνη. 

Τυδείδης δ' εξαυτις ἡ ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη 

καὶ, πρι περ θυμῳ μεμαὼς Τρώεσσι μµάχεσθαι, 

δη τότε μι τρὶ τόσσον ἕλε μένος, ὥστε λέοντα, 

ὃν ῥῶ τε ποιμῆν ὠγρῷ επ᾽ εἱροπο κο ὀΐεσσι 

χραύση μεν τ' αὐλής ὑπεράλμενον, οὐ δὲ δαμάσση" 

του μέν τε σθένος ὦ ὥρσεν' ἔπειτα δέ τ᾽ οὐ προσαμύνει, 

ἄλλα κατα σταθµους δύεται, τὰ ο έρήμα φοβείται" 

αἱ μεν τ΄ ἀγχιστίναι επ᾽ ὤλληλησι κεχυνται, 

αὐταρ ὁ ἐμμεμαὼς (άβεης ἐξάλλεται αὐλης' 

133. Εειποῦσ’. 

135. 6. Βίππσίαγαπα τη έαντέ, πλ] απιρ µας. Νθ απίοπα ίοΠά ατα Ίου ν]άετῖ Ροςδῖέ, Ἡο- 
τΗΙΠθπα οπα ἀῑῑς Ῥαρπατθ, 605 να]πεταγθ, Γαρατε: τενοσαπα1 δαπῖ η απΙπηΙπη Ῥτίκοοσιιτη 
Ἰοπαίπιαπα 5θηδια5 οἱ 4ο ἀθογαπα εοτροσίριις οἳ νἰτίριις ορϊπίοπες.  α]σατῖ φποηθ πιο 
Ἠογοῖς Γογβιιάο Ἱέα ορ]ευτατῖ «ο]εῦαῖ, τιξ ραχ ἆθο Ἠαβετείις, οαῖ ἆθαπα νἰγπίε Φοπατοί, 
οππα ἆθο Ρισπαγθ Ροβδοῖ.  Ἀποσρκδογο Γαυι]α 4 ςΙπάΗμας ραρηῖ5 Ἡθτοιπή, νους Γαοῦῖς, 
ας Ἠετοι]ῖς απ Αροήπε, Νερίαπο, Ἠαάες παπο οὔἶσπα Ἰοπαθαϊ σπα Ἠεπετε ο 
ΜΙατίο. 

136-141. Οοπαραταξίο πα] έαπα ἐναργείας Ἠαῦθί. Οορίέαπάπι ονί 4 ν]]]π]α 5εα 
αρησίο (σταθμοί, σταθµὸς, νν. 149.) απίε οά ογαί αὐλὴ, Ἰουας 5ερίο Ππο] ης», ἔρκος, 
πι 1ο ποοίσπα ον. Ῥθοιιάες. Ἰάφπο αὐλῆης ὑπεράλμενος, δι φερΏ, αἱμασιᾶς νε] 
θρίγκου. οΕ. 1ΠΕ. αἆ Λ. 774. αὈϊ εσε χόρτος αὐλης. βΡακίοτ νι]πεταί Ίεοπεπῃ χραύει, ἲτ- 
οτο (απτα εοΓροτες ος να]ποταίο 5ο, Ποπ. πθοαίο, 1θ0Π6, πηδίιεης 51Ρί, Παρῖί εί ος- 

οπ]ίαξ 9ο πίτα ἰθοίπις ία ονες, ἀθδοτίς α Ρασίοτο, ἱχπαθηίθ Ίεοπο, ἀἰβισίπς Ρες 

Άγθαπα. παὐά{α]θτη, αὐλλν, ἵπ ϱπᾶ Ῥοσιᾶες (θπεηίατ. τὰ δ ἐρῆμα φοβεῖται νὶ ορροβ!εἳ 
Ῥαφίοσϊς φιιηπὲ ον65. οἶνθ πέ πθιίταπη ροδιθπῖές αμκο]αίο, εἶνθ τας ἴπ απῖππο Ἠαβιιθγῖς πρό- 
βατα, ποίµνια, βοσκήµατα, θρέµμµατα, απί αἰπη]ς ουῖά, αίς αοά Ῥοεία" ομνεικατί ἆθ- 

Ῥηἱκκθ νἱάείιχ Ῥτοχίπης, τὰ µηλα. Ὑετρο, ονες Εααίαπέ Ίο εξ Ί]ιο, ἀθξοτίς α. Ρθδίο- 
το, Ἱγγαθηίο Ί6οπθ. «απα Τ41. 2. Ῥ6ς 56 Ῥπεο]άγα φιηί, Ἱπρεϊπαῖς σὸ ἆγχιστῖναι Ἡ. ϱ. 
ἐπάλληλοι, πυκναὶ, πλησίον ἅμα ἀλλήλοις, αἳ Ἀολο]. Ὃσ. ἀθο]αταπές ἴπτη κέχυνται, κεῖν- 
σαι ἀθρόως, νεγιιπα Ππιτυαηί ος οοπιραγαΠοπθιη. Μα]έα ἵπ Ἰ. ]. ἑοπίαταπέ νοίρτες: 1πθο 

135 

149 

37. ὀξίεσσι. 

δέ. Μόνην βούλεται τρωθῆναι τὴν ᾿Α- 
Φφροδίτην, διὰ τὸ προειρηκέναι τὸν Δία. 
Τῷ δ αἶτε φιλομειδὴς ᾿Αϕροδίτη Δἱεὶ 

παρµέμβλωκε, καὶ αὐτοῦ κῆρας ἀμύνει. 
132. Ἔλθῃσι».] Ἓλθη. “Ὑποτακτικὸν 
ῥῆμα. Τήνγ οὐτάμεναι.] Ταύτην τρῶ- 
σαι. Διὰ τί κατὰ τῆς χειρὸς τιτρώσκε- 

ται ἡ ᾿Αφϕροδίτη; Ὅτι χειρ λαβομένη 
παρήνει τῃ Ἑλένῃ, καὶ κακῶς ἠρέθισεν, 

133. ᾿Απέβη.] 'Απ- 
134. Ἐξαῦτις.] Ἐκ 

αὐτῆς ἀκοῦσαι. 

λθεν, ἐχωρίσθη. 

δευτέρου. Ἰών.] Πορευθείς. 135. Καὶ 

πρίν περ.] Καΐ περ τὸ πρότερον. 136. 
Ἔρὶς τόσσον.] ρὶς τοσοῦτον. ἝἜλε.] 

Νῦν, ἔλαβεν. 

δή. ᾿Αγρῷβ-] 
Ἔρια ἐχούσαις. 

νο. 1. 

137. Ὃν ῥα.] ὍὌντια 
᾿Αγροικίᾳ. Ἑλροπόκοις.] 

Ὀίεσσι.] Ἡροβάτοις. 

138. Χραύση.] ᾽Αμίξῃ ἐπ᾽ ὀλίγον, τὸν 
χρῶτα ἐπιξύσῃ. "Ὑπεράλμενον.] Ὕπερ- 
αλλόμενο. 130. Οὐ προσαμύνει.] Οὐ 

προσβοηθεῖ. 149. Σταθμούς] Τὰς ἑ- 

παύλει. Δύεται.] Κρύπτεται. Τὰ δ 
ἔρημα φοβεῖται.] Τὰ δὲ βοσκήµατα, Ίρη- 
µωμένα τῆς τοῦ ποιμένας βοηθείας, φεύ- 

Ν Ν ισα 3 /. Φ 

γει. Τμὲς δὲ, ὅπέρ ἐστι βέλτιω, ἐπὶ 
τοῦ ποιµένος τοῦτο »οοῦσιν. ὍΌτι κατα- 

δύεται εἰς τὴν ἔπαυλιν φοβούμενος τὴν 
ε] /. νά ΑΝ {η ΔΝ ε] ἐρημίαν. Οὐδέ ποτε γὰρ ὁ Πονητὴς οὐ- 
δετέρως λέγει τὰ πρόβατα, εἰ μὴ ἄνα- 
φέριτο ἐπὶ τὰ μῆλα ἢ θρέµµατα. 

141. ᾽Αγχιστῖναι.] ᾿Επάλληλοι, πυ- 
κναὶ, πλησίον, ἅμα ἀλλήλοις. Κέχυν- 
ται.] Κεῖται ἀθρίαι. 142. ἨΒαθέης 

ἐξάλλεται αὐλῆς.] ᾿Αντὶ τοῦ εἰσάλλεται 
τ] 
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ὣς μεμαὼς Έρωεσσι μίγη κρατερος Διομήδη». 

Ἔνθ᾽ ἕλεν ̓ Αστύνοον καὶ Ὑπείνορα, ποιμένα λαών" 

τον μεν ὑπερ μαζσῖο βαλων χαλκήρεϊ θουβὶ, 145 

τὸν ὃ έ ἕτερον ιφεῖ μεγόλῳ κλήιδα παρ ὤμον 
πληξ ἀπὸ ο αὐχενος ὤμον ἐέργαβεν, Ίδ᾽ απο νγώτου. 

τους μεν ἔασ, ὁ ὃ) ̓Α[ίβαντα µετῴχετο, καὶ Πολύειδον, 

υἷέως Εὐρυδάμαντος, ὀνειροπόλοιο Ὑέροντος” 

τοῖς οὐκ. ἐρχομένοις ὁ γέρων ἐκρίνατ' ὀνείρους, 15ο 

ἀλλό σφεας κρωτερος Διομήδης ἐξενάριζε. 

(8η δὲ μετα Ἔώνθον τε, Θόωνό τε, Φαίνοπος υἱε, 

ἄμφω τηλυγέτω' ὁ δὲ Τείρετο γηραϊ λυγρῶ, 

υἱον ὃὁ οὐ τεκετ ἄλλον, ἐπὶ κτεότεσσι λιπέσθαι. 
144. ἕλε Εαστύνουν. 147. ἐξέργαθεν. 148. ΠολύΓειδον. 
153. Υι]µ. ὁ δ) ἐτείρετο. 

8θηδιΙ, Ἠῖ νευςις βροούθηύ (απήμη αἆ εκογπαπ (αι οοπηραναΜίοπεπι, ου οοπιρανα ο 

οοπκΕαἱέατ Ῥεν Ιδία: καὶ πείν εσας μεμαῶςν πόσε µιν (νο μεμαύπα μυ) αρὶς πόσσον ἕλε 
μένος, ὥστε λέοντα (ωΐνος αἷρει πρὶς πόσσον) ὃ ὃν ῥώ σε ποιμ]ν λραύση μὲν οὗ δὲ δαµάσσῃ, ποῦ 

μέν σε σθένος ὦρσε-- ὡς µεμαὼς Τρώεσσι μίγη Ὦοπιθάθς. πηηρ]ς ΏΙΠΟ ἴ]]ο οκατδ]ς Ῥοδί(ατα 
νι]ηθταί5 εγαί, πύ 160 Ἰοντίον {ε]ο ρειςίτίουιδ τπαρῖς ορν]ζ. «απ ἱπεουροφ] βαΠύ ν»8. 
141. 2. 0ν65, (1.0, αι[αρίθηίθ Ῥαφίογα, ἁΠαρ]απί, ταθηίος οοηδϊρα(α», τί βο]εΠί Ῥθ- 
ομάθς πεί εαρονίο, ασ καρεν αας Ῥτούατραπίασς Ἰπίθγθα Ίθο, δα]δα. 5αργα δορίιπα 
Γαοΐο, ΠθγΙΠ πθοθα]έ: 5 ταρία οσοι παπα ναι αἰίετα Ῥεουάε; αῖ ΤΟΝ θδί Ἰουηῖς: 6. Λ. 
112---176. ἐμμεμαὼς 5ΙΠΡΙ. ΡΟ µεµαώς. βαθέης αὖλπς πι! τεδρθσξι παπί, ανα αὐλὴ οἵη- 
αἴαις, απί, αιιοᾷ τηθ]ἶπα, ππαρησς., 

αγ1---τός. Ἐαοϊι οὔρ4ες Ρτοπακοιιας Τοπηθίθς.----146. κληῖδα. κατὰ κλεῖδα εί να]ρο 
καπακλεῖδα. Ἐκί οπῖπι κλεὶς 08 ἵποιτνιαπι, ᾳιιοᾶ οταῖ Ῥροοίοτῖς Πατρίς Ἠππεγάπη, ές 

4οσεηί Ἰοχίσα. Τηβ. ὢ. ΤΙ7. σύψε κατὰ κληΐδα παρ αὐχένα, 1 ]αρι]ο. 
147. ἀπεέργαθεν, ἄπείργεν ὦμον ἀπ αὐχένος Ἰδ ἀπὸ νώτου. αὐδοιδίς Ἠαππεγαπα οπῶ 

Ῥατίθ οργν]οὶ οἱ ἄπαποο οουροτῖς αποί5 εδί. 
150. ποῖς, ἐρχομένοις, οὐκ ἐκρίνασο ὀνείρους ῃ γε έρων. θιιπῖρις 1 1Ἠ. ση πορ]οχογαί 56- 

ποκ ατίθ Ῥετ φοπιπία ργων]άεπάΙ βαατα αά Πα ρῖία εκρ]οτατθ, 41158 605 οιπίθς 80Η5 τηᾶ- 
πογθξ, Θ05416 1ΠΟΠΟΤΘ, αὲ ἀοπηῖ τηηπεγεηές θπἴπηνοτο, οππα Ίου Γαρίπα ΠΟΠ. οδδοί, Πἱ- 
οπιεᾶθς Θ05 πάπο αρυ]ανε, ἐρχομένοις πα σαπα Ίπ. Ῥο]]απα Ἰγομίς αά πηοχ 108. µάλα 
πολλὰ γέρων ἐρχομένῳ ἐπέσελλεν ἐν δόµοι».---153. Ἠπθο 6ἱ δεᾷ. αἲ 155. Γαοϊππί α Πηήςθ- 
ταβίοπθπη, Ἱπρηήπίκᾳαο Ίος, φἶπο Ἠθγθᾶθ 5110 αΜηιιοπα πιονῖ: Ίουας Ῥίπόατί ΟΙ. Χ. τοῦ. 

εἰς τὴν βαθείαν ἔπαυλιν ἔνδοω, ἤτοι ὑ- ἕν τι τῶν ἀμφιβόλων. "Ἠτοι γε ἐμαν- 
περάλλεται. 143. Μεμαώς.] Ἡροθυ- τεύσατο ὥς οὐκ ἐπανερχομένοις. Ἡ ἐν 
µούμενο. 146. Κληδα.] Την κατα- ἴθει λέλεκται, καὶ οὐ προεῖπε διὰ τῶν 
κλεῖδα. Παρὰ τὸ κατακλείεσθαι ὑπ ὀνείρων ὅτι ἀναιρεθήσονται. οὐχ. ὅτι οὐ- 

αὐτῆς τόν τε αὐχένα, καὶ τὸν ὤμον. δαμῶς ἔκρινεν αὐτοῖς ἐρχομένοις ὁ πατὴρ 

Καὶ Δημοσθένης φησί τὴν κλεῖν κα- τοὺς ὀνείρους, καὶ τὰ συµβησόμενα ἐ- 

τεαγότα. 147. Εέργαθε.] Ἐχώρ- µμαντεύσατο" ἀλλ’, ὅτι οὐκ ἐπανήξουσιν 
σεν, ἀπέκοψε. 148. Μετώχετο.] Με- ἀπὸ τοῦ πολέμου, ἔκριωεν αὐτοῖς τοὺς 

τήρχετο, ἐπορεύετο. 149. ᾿Ονειροπό- Ἀὀνείρους Ονείρος.] ᾿Ἐνύπνια. 1δίῖ. 

λοιο.] Ονειροκρίτου, περὶ τὴν ὀνειράτων Σφέας.] Λὐτούς 154. Μετὰ Ἐάνθον.] 

κρίσω ἀναστρεφομένυ. 15ο. Οὐκ ἐρ Λ᾿Επὶ τὸν Ἐάνθο. 153. ᾽Αμϕω.] ᾿Αμ- 

χομένοις.] Οὐχ' ὑποστρέφουσω. Τὸ δὲ «φότεροι. Τηλυγέτω.] Μωογεεῖς, ἄγα- 

ὅλον' οἵστισι μὴ ἐπανιοῦσι τοῦ πολέμου πηταί. Τείρετο.] Κατεπονεῖτο. Λυγρῷ.] 

ὁ γέρων ἔκρινε τοὺς ὀνείους. Ἔστι γὰρ ἉΧαλεπῷ. 154. Ἐπὶ κτεάτεσσυ.] ᾿Επὶ 
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ἔνθ᾽ ὄγε τοὺς ενάριζε, φίλον δ᾽ ἐζαίνυτο θυμὸν τος 

ἀμφοτερω, πατερι δὲ γσου καὶ κήδεα λυγρα 

λειπ᾿' επεὶ οὐ ζωοντε μάχης ἐκνοστήσαντε 
θεξατο, χήρωσται δὲ διω κτῆσιν δατέοντο. 

Ἔνθ' υἷως ΠἩριάμοιο δύω λαβε Δαρδανιδαο 

εἰν ἐνὶ διῥρω ε ἐόντας, Ἐχήμονάώ τε, Χρόμιόν τε. τόο 

ώς δὲ λέων ἐν (ουσὶ θορὼν εξ αὐχενα ἄξη 
πόρτιος, πε βους, ξύλοχον κατα βεσκομενάων' 

ὣε τοὺς ἀμφοτέρους εξ ἵ 'ππων Τυδεος υἷος 

ησε κακῶς ἀέκοντας, ἔπειτα δε τεύχε᾽ ἐσύλο' 

ἵππους ὃ οἷς ἑτώροισι δίδου μετα νῄας ἐλαύνειν. 105 

Τον δ᾽ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ὠνδρων, 
(8η ὃ᾽ ἴμεν ὤν τε µάχην καὶ ἀνῶ κλόνον ἐγχέιάων, 
Πάνθαρον. ἄντωεον διζηµενος, εἴ που έφεύροι. 

εὗρε Λυκάώονος υἱον ἀμύμοά τε, κρατερόν τε᾽ 

στη δὲ πρόσ᾽ αὐτοῖο, ἔπος τέ µιν ἁντίον ηύδα 17ο 

Πανθαρε, που τοι τόζον, ἰδε πτερόεντες δἱστοὶ, 

καὶ κλέος: ῷ οὔτις τοι . ἐρζεται ενθώδε Υ ὠνηρ, 

156. νιι]ς. ἀμφοτέροιν. 1590. νι]σ. υἱούς. 161. αὐχένα Γάξη. 
164. ἀξέκοντας. 165. ὃΓᾶς ν. 0055. 166. 1ὸν δὲ Είδ Αἰνείας. 

17Ο. αὐτοῖο, ξέπος. 

7. 8. Ῥτοο]αγις οσί αἆ τεπῃ.---158. χηρωσταὶ διαδαπέοντο κπἼσι. Χηρωσταὶ μεηῖῖ]ες αιιέ 
οορπα[ῖ, πἀθοηιο α 5Ώτροθ τεπιοίίογεςς ορροδί Ἠεγθάϊ 5ο οἱ ασπαίῖς. δυιπί Ισίέας, 
απ] εαοσθάηέξ πι Ὀοπῖ5, οπαπάο Γασία οί χήρωσις, Ἰ. 6. ἆοπαας οτραῖα ονί 15, απ Ργο- 
Ρίουες καππιῖηθ 6ξ πθορςνιάἴπο ογαΏζ. 

αόθτ. ἴΓὲ 18ο ἐνθορὼν βουσὶ, Ἀτιηεηϊῖς, ἐξάξῃ. αὐχέναν [χθηραῦ Μοτίε, Γγαηρετθ 5ο]εῖ, 00Γ- 
νῖοθια άνθος απε νασορ.-- 163. ὡς αὐτοὺς ἄμφοτέρους ἐξέβησεν ἵππων, ἀθ]εοῖς οπσγια 
«ρδον. βάω ἩἨοπιετο οί 5ο]]εππε ΡΥΟ βιβάζω. Α ας οσί ἔκβαλε δίφρον. 

τ66--24ο. Έπεας ουπι Ῥαπάατο, οασγάπα οοηκοθπάθτο Π15δο, Ραγαί οΟΠΟΤΘΡΣΙΤΗ ΟΙΤΗ 
Ἠϊοπιθάο. Ἠαυεί Ἠΐο Ίοσας ν]νπα Ἰοηπασίϊας οἱ πἰπαῖα νετρογαπα εορίῶ, οΟπάο- 
παπάς {απηθπ Ρτίδου» εοία(ῖς ροεία». 

τοῖς κτήµασι. Λιπέσθαι.] Καταλιπεῖ. µενάων.] Βοσκομένων. “Ὁ τρόπος ἐπέκτα- 
σ5. Ἐξαίνυτο.] ᾿Αφείλετο. 156. Πα- σι. 164. Βῆσε.] Κατεβίβασε. ὮµἜἛ- 
τέρι δέ.] Τῷ δὲ πατρί. Τόο.] Θρῇνο. σύλα.] Ἐσκύλεε. 165. Μετὰ νπας.] 
157. Λεῖπε] Κατέλιπε. Ἰώοτε.] Ἐπὶ τὰς ναῦ. 166. ᾽Αλαπάζωτα.] 

Ῥῶντας. 1558. Χηρωσταί.] Οἱ χήρυ Κενῦῶντα, πορθοῦντα, φθείροτα. κυρίως 
ΔΝ Μ { « . .. Ν ο Δ Χ. . Δ ΄ 

καὶ ἄπαιδος κληροόμο., Οἱ κατ οὐ- δὲ κενοῦντα. Διὸ καὶ ᾿Αθηναῖοι τὰ κενώ- 
/ / ΄ / Ν / .” ” 

δένα, τρόπον πεσπεντες τῷ τας . πεις λάπαθα ο. 167. Ἂν τε 

κτῆσιν δατέοντο.] Διαμερίζονται τὴν μµάχην.] Κατὰ τὴν μάχη». ᾿Ανὰ κλό- 
οὐσίαν. 16ο. όντας.) Ὄντας. 161. νο.] Κατὰ τὸν θόρυβον, καὶ κατὰ τὴν 
Θορών.] ᾿Ἐφορμήσας. ᾿Εάξει.] ἹΚατ- ταραχήν. ᾿Ἐγχειάων.] Δοράτων. 17ο. 
εάξει, συντρίψει. 162. Πόρτιος.] Δα- Πρόσθ' αὐτοῖο.] Ἔμπροσθεν αὐτοῦ. ᾿Αγ- 
µάλεως, µόσχου. Προτάξας τὸ εἴδος, τίον.] Ἐξ ἐναντίας. 171. Ποῦ τοι 

γένος ἐπήγαγε. Ἐύλοχον κάτα.] Κατά µτόξο.] Ποῦ σοι ἡ διὰ τῶν τόξων τέχνη. 
τινα ὑλώδη καὶ σύνδενδρον τόπον. Ῥοσκο- ᾿Ιδὲ πτερόεντες ὀϊστοί.] Καὶ τὰ ταχέα 

112 
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οὐδέ .. εν Λυκίη σέο γ΄ εὔχεται εἶναι μείνω. 

ὀλλ᾽ ὤγε, τῷδ' ἔφες ἀνδρὶ βελος, Δια χείρας ὠνασχῶν, 

όστις ὅδε κρατέει, καὶ δή κακα πολλα ἔοργε 175 

Τρώως" ἐπεὶ πολλών τε καὶ ἐσθλὼν γούνατ᾽ ἔλυσεν' 

εἰ μή τι θεός εστι, κοτεσσώµενος Έρωεσση, 

ἑρῶν μηνίσας, χαλεπη δὲ θεῦ ἔπι µηνι». 

Τον ὃ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ὠγλαος υἱός᾽ 

Αἰεία, Τρώων [βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 18ο 

Τυδείδη μυ έγωγε δαΐφρονι πάντα εἴσκω, 

ὡσπίδι γηγνώσκων, αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ, 

ἵππους τ' εἰσορόων' σόφα δ) οὐκ οἵδ., εἰ θεός ἐ εστω. 

εἰ ὃ ὃ ΟΥ ὤνηρ, ὃν φημι, δαίφρων Τυδέος υἱὸς, 

οὐχ ὄγ᾿ ἄνευθε θεοῦ τώδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι 1βς 

ἑστηκ' ἀθανώτων, υεφέλη εἰλυμένος ὤμους, 

ὃς τούτου βέλος ὦ ὠκὺ κιχήµενον ἔτρωπεν ἄλλη" 

Ίδη γάρ οἱ ἐφήκα [βέλος, καί µη [βώλον ὦμον 
1756. πολλὰ Εέξοργε. 170. προσέγειπε. 181. πάντα Γεξίσκω. 
163. σάφα ὃ' οὐ Γοδ'. 186. Γειλυμένος. 198. γάρ Γοι- 
174. Δῶ χεῖρας ἀνασχιὼν Ῥενηιαπα τοἨρίοςο πέ καρτα Δ. 1ΟΙ. 2.---τῷδ ἀνδρὶ ἔφες βέλος 

Ίπηρο ουπη τ77. εἰ μή τις θεύς ἐστι. στι]δ. ὅστις ὅδε κρατέει. Οι δηιῖ5 ωπάσπα ἶ9 οδέ, αι 
πιπο Ράρηα. Μαρενίος οδί. 176. ρῶν μηνίσας Ῥτορίθυ 5αζτιπα ος νοίο ποπ το [ατη. 

182. ἀσπίδι γιγνώσκων. ΡΤΟ ἀπὸ, διὰ, ὠσπίδοε. Ίος πιιαν]έ, Ῥτο καὶ Ίπποι, ἀῑκιι 
ἵππους τ᾽ εἰσορων. Ἠου ον αιίθπι 14 φιιοᾷ 8αρτα νς. 3. 8ᾳ- ἰαπίορετο 1η Ἠϊοπιεάθ 
«ρ]επάοτεπι απππογαπα ργϊσαραςς οπῖθις 1ο Πηβῖρηϊς 59ο ἀθυιῖς ΙΠίθυ ΟΠΙΠΘΡ. 
ἄα]εα απίοπι εἰ ορθο Εαοῖ]α φις ἀἰρποφοὶ ροές Ἰαφια Ίου τπος αἆ ἰαοίίοε 
ΠΠΑΦΏΙΠΑ Ἰδάπ1. Ἠαβογο Ιπίθ]]θοίιπι οί, ο" 5.σα ποδίτα πηλίανῖα να οο]οτῖδ ποἩ- 
4 μπα Παρεγεηίαὴ-- πρυϕάλεια αὐλώπις θδί ρα]οα; απ Ἠαδεῦ αὐλὸν, οοη πα, οι Ἰηδετία 
οδί οπὶσία: αἀεοφιε βα]οι οπδίαία: τὸ ντάίτηιις Τ. 372.---188. οὐχ ὄγ᾽ ἄνευθε θεῶν τάδε 
μαίνεται, ρα. μάπεται, ἐνθουσιῶ εἰς μάχηνν βοἱἱοππθ ἆο 5, αῖ αοπῖίος Ραρπαπί, πὸ 
µαίνεσθαι. τάδε, κατὰ τάδε, οὕτως.---18/. πὸ βέλος, κιχήµενον πούπου, φποᾷ 1π ϱο εταί, αἱ 

μ] τοι ἐἑπτερωμένα βέλη. 172. Ἐρίζε ἐχούσῃ, καθ’ οὗ πήγνυται ὃ λόφος. "Ἱν' 

ται.] Ἐρίζει, ἁμιλλᾶται. 173. Σέο.] περικεφαλαίας εἶδος, λόφον εἰς ὀξὺ 
Σοῦ. ἘΕὔχεται.] Καυχᾶται. Ι74.᾽Α- ἀνατεταμένον ἐχούσης. Τρυφαλείῃ.] Φα- 

φες.] Ἐπίπεμψο. Δι χεῖρας ἀνασχών.] Ἅλοὺς ἐχούση τρεῖς. Φαλοὶ δέ εἶσω οἱ 
Ἐὐξάμενος τῷ Δι. 175. Ὅστις ὅδε] κατὰ τὸ µέτωπο τῆς περικεφαλαίας 

"Ὅστις ποτέ ἐστι οὗτος. Κρατέει.] Κρα- χρυσο ἦλοι, ἢ ἀστερίσκοι. 1893. Σά- 
τεῖ, ἄρχε. 176. ᾿Ἐπεί.] Σύνδεσμος φα.] Σαφᾶς, ἀληθῶς, ἀσφαλῶς. 194. 

παραπληρωματικὸς, δηλῶν τὸ ἐπειδή. Εἰ ὃ ὄγ ἀνήρ.] Εἰ δὲ οὗτός ἐστιν ὁ 
Γούνατ᾽ ἔλυσε.] Περιφραστικῶς, ἀνεῖλε. ἀνήρ. Ὃν φηµι.] Ὃν ἐγὼ ἀπεικάζω. 
177. Ἰοτεσσάμενος.] ᾿Οργισθείς 1785. τδς. Οὐχ ὄγε.] Οὐχ οὗτο. Τάδε.] 

“Ἱρῶν.] Ἱερείων, θυσιῶν. Μηνίσας.] Ὁρ- Ίαῦτα. ᾿Αγχι.] Ἐγγύς. 186. Ἑϊλυ- 

γισθείς. ᾿Επιμῆνις.] Ἐπίμονας ὀργή. Ἡ µένος.] Ἰεκαλυμμένος, περιβεβλημένος. 
ἐπὶ περισση, ὡς τὸ, Βοῶν ἐπιβουκόλος 187. Κιχήμενον.] Καταλαμβάνοντα, ἢ 

ἀνήρ. 191. Ἐΐσκω.] Ἑἰκάζω, ὁμοιῶ. ὠρμημένο. "Έτραπεν.] Ἐτρεψεν. ᾿Αλ- 

184. ᾿Ασπίδι γιγνώσκων.] ᾿Απὸ τῆς Ἀῃ.] ᾽Αλλαχόσε. 188. Ἐφηκα.] Ἔ- 
ἀσπίδος γνωρίζων. Αὐλώπιδι.] Ἀὐλίσκο πέπεμψα. 189. Διὰ θώρηκος γυάλοιο.] 

σόνὶ 
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δεξνν, ἀντμερὺ δια θωρηκος γυάλοιο: 

καί μεν ἔγωγ᾽ εφάμην ᾽Αἰδωνήὶ προϊώψει, του 

ἔμπης δ) οὐκ ἐδάμασσα᾽ θεός νύ τις εστὶ κοτήεις. 

ἵπποι ὃ οὐ παρεασι, καὶ ἅρματα, τῶν κ᾿ ἐπιβαίην. 

ἀλλώ που εν μεγάροισι Λυκάσνος ένδεκα διφροι 

καλοὶ, πρωτοπαγεῖς, νεοτευχέες" ἀμφὶ δὲ πέπλοι 

πέπτανται’ παρα δε σφι ἑκάστῳ διζυγες ἵ Ιπποι 1ος 

ἑστασι, κρι λευκὸν ἐρεπτόµενοι καὶ ὀλύρας. 

ή μεν μοι μάλα πολλα Ύέρων αἰχμητα Λυκάων 

ἐρχομένω ἐπέτελλε θόµοις ε ενὶ ποιητοῖσι" 

Ίππεισι µ ἐκέλευε καὶ ὅρμασω ἔμβεβαστα 

ἀρχεύειν Έρώεσσι κατα , κρατερας ὠσμίνας" 9οο 

αλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόµην, ἤ ἠτ ἂν πολὺ κερδιον ἡ ΊεΥ, 

105. σφι Γεκάστῳ. 

Ίρδιπα (γαπφβπσοταί, Ἀνετῆε.---159. διὰ ποῦ γυάλου (τοῦ κύτους) τοῦ θώρηνος, Ῥει ἴ]λογᾶ- 
ο6Π1. ΔΙΠΙΡΙ.----10Ο. μὲν ᾿Α;δωνη; προιάψει.--προπέμψ ων. πέµμψειν. Ότοο πα ίετε, αὰ 
Ἠπάθν τας ἀρεερηάαξ: Ίάεπα φποά Α. 3. ψυχὰς "Αἴδι προῖαψεν. 

192. Ο199 5ΘηΠΠΕΗΣ, οΈΠδΙταπα ο{ἴο5 δὲ ππο]οί» Ἰοηπασίαᾶς νὶκ οεβαρῖαπίς 
οἵδί Πδγοσα οραί οοπδεπίαπθα Εοτίο Ἠαῦοτί ροδεῖπές ία τί Ῥοδία Γαδδίπτα Γαοῖαί 
ποβῖς, ααῖθας ποπ οροϊπῖες δαῖς απίοπα ερηπαΠθας, οπἶρας οπποῦαί, Ῥτουασί ροέπθτίξ. 
---10ὰ. Όαπα οπσγας θδνοπί Ἠπηί]ες, {αοῖ]ο ροίοναπέ ἵπ αγας 56. Ὀαδί, οο]οσατῖς θί, ηπθ 
οοσπιπηροτοπέας Ἠππποτθ δὲ ἴπιρτο, νε]ῖς εΓαπέ ἴθοίῖ.---106. καὶ λευκὸν ἐρεπτόµενοι καὶ 
ὀλύρας. Νοϊαίασς Ίουας 4ο ραβα]ο εηποσπα, Ἰοχάθο οὐ οἶγτα. Ἐὲ Λογάεο φιϊάσπα 
γονοί 50Η {05 61105, 5αΏς οοησίαξ, οἵαπη εκ. 1ἶ5, απ ἆᾳ Αταθίρις αῆκᾳις Απί ΑΠΙ- 
σθᾳιο Ῥορι]ῖς πανταπζασ. Ῥε οἶψγα Ἐπδίαϊ. αἱ δὲ ὀλύραι σπόριµον αέλαν, μικρότερον 
ποῦ λεγοµένου βίκου καὶ ὀρόβου (αεί βάθο ̓ αεαιπηϊηῖς 5επιις) καὶ φυλάσσει μέχοι καὶ νυν τὴν 

αλῆσιν παρά τισι τῶν παραθαλασσίων ἐποίκων τῆς μεγάλης Λυκίας. Νοπ Ἠτευ οοπνεπῖαπέ 

οσα ἀοοίγίπα 46 οἶγτα αριά Ὠοάσπααπα 4ε Γπαραπα Ἠΐςε. ο. 4. ο Οεἰκίπτα Ηιετοροῦ. 
Ῥ. ΠΠ. Ρ. 990. απῖδας οἴγτα 5επιεΏ εδε παθάίατα Ιπίες (πίστα οἱ Ἰοτάθιτη 7605 εἴπα]]θ, 
οἳ 5Φρ6 οἶπι οᾳ οοηβΙδυπα. ΡΗΠ. ΧΥΤΠΙ. δ. 5. ο. «Ἠσυρίο, δηγίω, ϱοίσφιε, δία 
ασ (ταοία, ρεοιίαχε: Ζεα, οἴψγα, ἐἴρ]ε---Εαπάθπι 6596 αγίποαπι Ἠοπιαπὶς ἀῑοίατα 
ἀοοθί Ῥοσίθα, οί αάάτε: ιαπεπῖν ἆατὶ αὖ Ηοπιεχο αἰσία. 

2090. Τρώεσσιν, εκ Ι1Ώθ Ζε]εα εαῦ Ἰάα: εται απο ἴ]α οκ πτρίρας, ος 5αῦ Ττο- 
Ἱαποτυπα ἀῑῆίοπθ ογαηί: Β. 824. 

Διὰ τοῦ κοίλου θώρακος. 199. ᾿Εφά- σφιν ἑκάστῳ.] Περὶ ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ αὐ- 
μην.] Ἐλογισάμην. ᾿Αἴδωνηι.] Τῷ'Αιδη. τῶν. Δίζυγες.] Διττοὶ ἀνὰ δύο ἐζευ- 
101.] Θεός νύ τις.] Θεὺς δή τις. Μοτή- «γμένι. 196. Κρῖ.] Πριθάς. ᾽Αποκοτὴ, 
εις.] ᾿Οργιζόμενος. 102. Οὐ παρέασυ.] τὸ πάθος. Ἐρεπτόμενοι,] Κυρίως μὲν, 
Οὐ πάρεισι. Ὃν κ᾿ ἐπιβαίην.] Ὃν ἂν ἐσθίωτες ἐκ τῆς ἔρας, ὅ ἐστι, τῆς γῆς 

ἐπιβῶ. 1903. Ἐν µεγάροισι.] Ἐν τοῖς ἀναιρόμενοι. νῦν δὲ καταχρηστικῶς ἆᾱ- 
αἴκοις. 104. Πρωτοπαγεῖς.] Ἡρώτως πλᾶῶς ἐσθίοντες. Ὀλύρας,] Εῖδος κριθώ- 

πεπηγότες, νεοκατασκείαστοι. ᾿Αμφὶ ὃους καρποὺ. 107. Αἰχμητά.] Αἰχμη- 
δὲ πέπλοι.] Περὶ αὐτοὺς δὲ πέπλο. Πέ- τὴς, πολεμικό. 10989. Ἐπέτελλε.] 
πλοι δὲ, λεπτὰ ὑφάσματα, ἢ σιδόνες. Ἡροσέτασσε. Ποιητοῖσι.) Καλῶς κα- 
Ἔστι δὲ γυναικεῖον ἱμάτιο. ὡς ἐκε" τεσκευασµένι. 10990. Ἐμβεβαᾶτα.] 
Ἠέπλον μὲν κατέχευεν ἐανὸν πατρὸς ἐπ ᾿Ἐμβεβηκότα. 3909. Αρχεύευ Τρώεσ- 
οὔδει. καί Πέπλος ὅστις τοι χαριέστα- σι.] 'Ἡγεῖσθαι τῶν Τρώων. Λέγει δὲ 
τος ἠδὲ μέγιστο. 1905. Πέπτανται.] τοὺς τὴν Ἀέλειαν πόλιν Τροίαν κατοι- 
Περιβέβληνται, Ἠπλωνται. Παρά δέ κοῶντας. 301. Οὐ πιθόµη».] Οὐκ ἐ- 
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ἵππων φειδόµενος, μή μοι δευοίωτο Φορβης, 

ἀνδρων εἰλομένων, εἰωθοτες ἔδμεναι ὅδδην. 

ὣς λίπον, ωὐταρ πεζος ε ες Ίλιον Εἰλήλουθα, 

τόζοισι πίσυνος᾽ τὰ δὲ µ οὐκ ἄρ ἔμελλεν ὀνήσει. 205 

δη γαρ δοισῖσιν ἀριστήεσσιν έφηκα, 

Τυδείδῃ τε, καὶ Ατρείδη: ἐκ ) ἀμφοτέροιῖν 

ὤτρεκες ωϊμ' ἔσσευα βρλών Ἴγειρα δὲ μαλλον. 

τῷ ῥα κακή αίση ώπο παωσσόλου ὠγκύλα τόζα 

ἥματι τῷ ἑλόμην, ὅτε Ἴλιον ες ἐρατερήν 519 

ἡγεόμην Τρώεσσι, φέρων χάριν Ἕκτορι δω. 

εἰ δὲ κε νοστήσω, καὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι 

πατριδ ἐ ἐμην ἀλοχό. τε, καὶ ὑψερεφες μεγω δωμα, 

αὐτικ) ἔπειτ' ὤπ ἐμειο κάρη τάµοι ὠλλότριος φὼς, 

εἰ μη ἐγὼ τόδε τόζα φοευῷ εν πυρὶ θείην. 215 

χερσι διωκλάσσας" ὀνεμωλία γάρ μα ὀπηθεῖ, 

Τον δ' αὐτ᾽ Ἀμείαν, Τρώων ὦγορ, ἀντίον γύδω 

μησ᾽ οὕτως ὠγόρευε. πάρος δ) οὐκ ἔσσεται ἄλλως, 

903. Γειλομένων Εειωθότες. 204. ἐς Βλιω ν. 00». 
505. νυ]ς. ἔμελλο. 210. ὅτε Είλιον. 

203. ἀνδρῶν εἰλομένων, ΟΗπη Ῥτο[οοίατις Θ55θπα αἆ Ἠοπαῖπθς αῖ {πο]ιαθῖ φιπέ πιω] 
Ῥτας, ἐελμένοι Σ. 287. Ω. 662. Ἰοθρρεπ Όθπε Ἰαιᾶαί Ἡοτοδοί. ΙΤ. 199. μάχη ἔσσωθέντες 
κατειλήθησαν εἰς τὸ ἄστυ. Αἲ 1ΠΕ, 83. ελόμενοι βιιπί οοπρ]ουα, χατὰ πὴν µώχιην συνει- 
Ἄιγμένοι, αἱ 30ο]. ϱγ.--- 208. ἀτρεκὲς αἷμα, τπαπ]Γοδέιτα ΦαΠριΙπθπι, ἵπ ἨΙΠΙΘΓΟ. ΘΓΙΠΙ- 
Ρεηίεπι ν». 199. Α: 605 Ίου ν]πογθ {ππίο πιαρῖς Ῥιρπαπα1 ατάοτο Ἱπβαπηππαν]----216. 
ἀνεμώλια γάρ µοι ὀπήδε. α πιο αὐ]αία 5Πέ. ππθοτη οἩ ανα] Ἠπο Ιποββδαπη, π]]ο οι 
Επιιοίιι. 

218. πάρος Σ----τθταπῃ οοπ1άο ποπ. οτε π]ία, Γοτίππα Ῥαρης πο. πηίαβῖέασ, π]ςὶ 
ἩΟ5 611 πα ογίαπηΙσ: πρὶν νὼ, ἐπελβόντε (κατ) ἀντιβίην σὺν ἵπποις καὶ ὄχεσι πῷδ ἀνδρὶ, 

πείσθην. ἸΠολὺ κέρδων Πεν.] Καταπολὺ µπροέτρεγα. 3990. Κακῇ αἴσῃ.] Κακῇ 
κρεῖττον ἂν Ίν. 502. Δενοίατο.] Ἔν- µοίρ. Πασσάλο.] Πάσσαλος, ξύλον 

δεεῖς γένοιντο. Φορβῆς.] Προφῆς. 3093. ἐπίμηκες, ἐκπηγνύμενον πρὸς τὸ κρεμᾶσαι 

Ἐλωθότες.] Ἐὐθισμένι. Ἔδμεναι.] ἛἜ- ὅπερ δεῖ. ᾽Αγκύλα.] Ἐπικαμπῆ. 219. 
σθίευ. ᾿Λδδην.] Δαψιλῶ. Αὐλὶς ἡ Ἑλόμην.] ᾿Ανελαβόμη. Ἐρατενήν.] 
διάλεκτο. 3204. ὩὪς λίπο.] Οὕτως Ἐπέραστο, καλή. 3911. Ἡγεόμην 
κατέλιπον. Ἰ, διὰ τοῦτο. Πεζός.] Ὁ ἐκ Ἰρώεσσμ.] Ἡγούμην Τρώων. Χάρυ.] 
ποδῶν µαχβµενο.. Πεζὰ γὰρ, τὰ κάτω ἉΧάριτα, βιήθειαν. 3919. ᾿Εσόψομαι.] 

τοῦ ποδὸς, διὸ καὶ ἀργυρόπεζα. 3905. Ἐσίδω, θεάσοµαι. 913. Ὑψηρεφές.] 
Πίσυνος.] Πεπιστευκῶς, τεθαῤῥηκώς,. Τὰ Ὑψηλόν. μέγα. 214. ᾽Αλλότριος φῶς.] 

δέ µε.] Ταῦτα δέ µε. Οὐκ ἄρα.] Οὐ ἨΠολέμιος ἄνήρ. 3915. Φαευῷ. Λαμ- 
δή. ᾿Ονήσει.] Ὠφελήσεω. 306. Δο- πρῷ. Ἐν πυρὶ θείην.] Ἐν πυρὶ βαλῶ. 
οἷσι.] Δύο. ᾿Αριστήεσσι.] Προμάχοι. ἘΕὐκτικὸν ἀντὶ ἐνεργητικοῦ. 316. ᾿Ανε- 
᾿Εφῆκα.] Ἔπεμψα. 32ο7. ᾽Αμϕοτέ µμώλια.] Μάταια. ᾿Οπηδεῖ.] Ἔπεται, 
ρον.] ᾽Αμϕοτέρων. 2958. Ἔσσευα.] Ῥυ- ἀκολουθε. 918. Μηδ οὕτως ἀγόρευε.] 
ἥναι ἐποίησα. γειρα.] Παρώρμησα, Μὴ δὲ οὕτως λέγε. Πάρος ὃ οὐκ έσσε- 
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πρίν Υ’, ἐπὶ νὼ τῷ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισι καὶ ὄχεσφιν 
ἄντήβηην ἐλθόντε, συν ἔντεσι πειρηθηναι. 330 

αλλ ἀγ' . ἐμῶν ὀχέων ἐπιβησεο, ὄφρα ἴδηαι 

διοι Τρωϊοι πποιι ἐπιστώμµενοι πεδίοιο 

κραιπνὰ μάλ᾽ ἔνθω καὶ θα θιωκέμεν, δε φέβεσθαι. 

τῷ καὶ νῶὶ πόλιδε σαώσετον, εἰπερ ἂν αὖτε 

Ζευς επ] Τυδείδῃ Διομήδεῖ κῦδος ὀρεζη. 

ἀλλ’ ὤγε, νον μάστιγα καὶ ἡνία σεγαλόεντα 

δέξαι, εγὼ ὃ) ἵππων ἀποβήσομαι, όφρα μάχωμαι" 

Ίὲ σὺ τόνδε θεδεξο, µελήσουσι δ' εμοὶ ἵπποι. 

Τον ο αντε προσεειπε Λυκώονος ἄγλαος υἱός" 

Αὐεία, σὺ μεν αὖτος ἔχ᾽ ηνία καὶ τεὼ ππω' 9309 

μαλλον ὑφ' ἠνιόχω εἰωθότι καμπύλον ἅρμα, 

οἴσετον, εεπερ ἂν αὖτε φεβώμεθα Τνυδεος υἱόν. 

μὴ τὼ μὲν δείσαντε µατήσετον, οὐδ ἐθέλήτον 

1 ιω σι 

331. ὄφρα Είδηαι. 930. προσέξειπε. 931. Γειωθότι. 

πειρηθηναι (αὐτοῦ) σὺν ἔντεσι.----223. οἵσι Τρώϊοι ἵπποι Ἱπτετρτοίαπάτη ΙΠΕ. ες ν. 265. φιά 

βαπέ οχ ἴτρο θογπη, 1108 Έτος Παλια]ε----(διὰ). πεδίοιο διωκέµεν δὲ φί έβεσθαι. Ἠαῦες γθ- 
ἴθτοπα ραρπαμά1 πποτεπα, Ἱχγασπάο, 5 τεορίεπάο. α25- εἴπερ ἐπορέξη. αῦδος, νίκην πα- 
ρώσικη" α]ίας νἹππρ]1οἳ αθίθας ὀρέξαι χῦδος.----236. ἡγία σιγαλύεντα, σιαλὰ, λιπαρὰ, 8Ρ]επ- 
ἀῑάα. ποαικίλα.---227. ἐγὼ δ ἵππων ορια. 4ς οπστα ἀθεοεπάθτο να]έ Έπεα» αἆ 
Ῥασπαπάνπα οππα Ἰοδίθ: αἱ ἵαπιεῃ αἰίος ἵπ οπσγα δίαπς θµπα οὐκοτνοί, πέ τεοῖρίαί ἵπ 
οπσγπας δἳ Γεν υπα. νοὶ ν]ποταταπα νἰάσηί. Ῥαπάαγις οοπίτα 220. Έπεαπι ἴπ ουστα 
οοηφϊκίοτθ οἱ ειιος γ6ρεγε Π1)εί, 5ο γε]]ε παραβάτου Ρατίος 5ικοῖρετο εί οππα Ὦοπιεάς 
Ῥασπαγο. 

231. ὑφ᾽ ἠνιόχιω εἰωθόπι, ἵπ Ῥαπάατί νουρῖς: ποτ 58 ααγίσα οοπδιιείο, οὐ 1ρδῖ αἀδιθ- 
νογιηέ, θί5ῖ ος 60 τοδῖέ, 566, φιῖ οοπκιουῖέ ε0ς Τεβετε.----133. μὴ τὼ μὲν δείσανσε µα- 
πήσετν 1ρ96 Ῥοδία Ἱπέετργείαίιιγ, οὐδ' ἐθέλησον ἐκφερέμεν (ἡμᾶς ἐκ) πολέμοιο. Ῥ6Υ 58 θΠΊΠι 
ματᾶν Ρίτα οοπαρ]θοθέας: ἔθππετο ἀἰκουστοτε, οβευτῖ, Γεγοςίσθ.---πεὸν φβόγγον Ῥτο να]- 
Ραγὶ σεν Φθογγήν, ὁμοκλήν. 

ται ἄλλως.] Πρὸς τὸ παρὸ οὐ πράξοµεν Διομήδεὶ κῖδος ἀρέξῃ.] ᾿ΒΕὰν ἡμῖν ὁ Ζεὺς 
ἄλλως. 2190- Πρίν αἩ ἐπὶ νῷ τῷ» ἂν- δόξαν παράσχη ἐπὶ τῷ Ἰνδέως παιδὶ 

δρί.] Πρὶν ἡμᾶς κατὰ τοῦδε τοῦ ἀνδρός,. Διομήδει. 926. Σιγαλόεντα.] Ητοι εὖ- 
330. Ελθόντε.] ᾿Απαντήσαντες, συνελ- διάσειστα, ἢ λαμπρὰ καὶ ποικίλα τῇ κα-- 

θόντες. Σὸν ἔντεσι.] Σὺν τοῖς ὅπλος. τασκευῃ, ἢ τὰ µεγάλως καὶ ποικίλως κα- 

Πειρηθῆναι.] ᾿ Απόπειρα» λαβεῖ.. 32. τεσκευασµένα. τὰ θαυμαστὰ, καὶ σιωπὴν 

᾿Ὀχέων.] Αρμάτων. ᾿Επιβήσεο.] Ἐπί- ἐκ τοῦ θαύματος, ἐντιθέμενα, οἱονεὶ σι- 
Βηθι. Ὄψρα ἴδηαι.] Ὅπως µάθης.. γαλζετά τινα ὄντα. 323289. Δέδεξο] 
229. Τρώϊμ.] ᾿Απόγονοι τῶν Τρωὸς ἵπ- Ἡροσδέχου, ἐπιτήρησο. Μελήσοιυσι.] 
πων. ἢ, οἳ τῷ Τρωὶ χεχαρισµένοι, ἀντὶ Δι ἐπιμελείας ἔσονται. 39390. Τεὼ ἵπ- 
τῆς ἁρπαγῆς Γανυμήδου. 323. Ῥραι- πω.] Τοὺς σοὺς ἵππου. 3231. Ἠνιόχῳ 

πνά.] Κραιπνῶς, ταχέως. Ἔγθα καὶ ἔν- εἰωθότι.] Τῷ συνήθει. τῷ ἐθίσαντι αὐ- 

θα.] Ἔνθα κἀκεῖσε. Διωκέμεν ἠδὲ φέ- τοὺς ἠνιοχεῖν. 332. Οἴσετον.] Οἴσουσι, 
βεσθαι.] Διώκειν καὶ φεύγεν. 3234. κοµίσουσι. Φεβώμεθα.] Φεύγωμεν. 233. 
Σαώσετον.] Σώσουσιν. Βὔπερ ἂν αὗτε.] Μὴ τὸ μέν.] Μὴ οὗτοι μέν. Δείσαντε.] 
Εϊπε δὴ πάλι. 3205. ᾿Επὶ Τυδείέδη «Φοβηθέντες. Ματήσετο.] Ματαιοπρα- 
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ἐκφερέμεν πολέμοιο, τεὸν φθόγγον ποθεοντε" 

νῶϊ ἐπαίξας μεγαβύμου Τυδεος υἷος ο35 

αὐτώ τε κτείνη» καὶ ἑλάσση μώνυχας ἵππους. 

ὀλλα σύ ο αὐτὸς ἔλωυνε τε, ἅρμωτα καὶ τεῶ ἵππω, 

τόνδε ὃ ἐγὼν επιόντα θεδεζομαι ὀζεῖ θουρί. 

ὋὪς ἄρα φωνήσαντες, ε, ἅρματα ποικίλα Αόντες, 

ἐμμεμαωτ' επὶ Τυδείδη ἔ ἔχον ὠκέας ἵππους. 29 

τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος, Κωπανήϊος ὠγλαὸς υἱος, 

αἶψα δε Τυδείδην ἕἔ Επεον πτερόεντα προσηύδα: 

Τυδείδη Διόμηδες, ε ἐμῷ κεχαρισµενε θυμῶ, 

ὤνδρ ὁρόω κρατερῶ επὶ σοὶ µεμαωτε -μάχεσθαι, 

ω ὠπέλεθρον ἔ- εχοντας" ὁ μεν τόζων ευ εἰδῶσ, 9469 

Πώνδαρος, υἷος δ αὖτε Λυκάονα εὔχεται εἶναι" 

Αὐείας ο’, υἱὸς μεν ὠμύμονος ᾽Αγχίσοο 

εὔχεται ἐκγεγώμεν, μήτηρ δέ οἱ ἔστ' Αφροδίτη. 

ἀλλ ὤγε ο) χαζωμεθ. εφ ἵππων, -μηδε μοι οὕτω 

θῶνε διο προµώχων, μήπως φίλον ἧτορ ὀλέσσης. 25ο 

ο/1. δὲ Είδε. 242. Εέπεα. 265. Εν ἂπ---Εειδώς. 
247. 8ἱ. µεγαλήτορος ΑΔ. 248. δέ [οι. 

230. Ἰζονηιπα, ΄Έποας εἰ Ῥαπάατας, οπττα Ἱπνεμαπίας ἵπ Ὠιοπιθάστη, 1]ο τθρεης 
801105, Ἠϊο ραρπαίαγαςς ο ραι]]ο Ῥοςέ, τβί αἲ Τϊοπιεάσπα αοοθδνογαπί, Ῥαπάατιπαι 
ν]άεπιας ἆς ουστὰ Ῥήρηατες παπα νι]πογαίι Ίριπεν ἐξ ὀχέων, Υ5. 204----249. ἐπε[χον 
ἵππους Διομήδει. εἰς, ἐπὶ, Διομήδην. 

241---274. Ἀπεπε]ο ορίρείαπίο Ὠϊοπιθάςπι, πί οπτγὰ ΟΟΠ5ΟΒΠΦΟ 5α]α δι εοηκυ]αί, 
1ο [οτί ύετ 5ο Ῥαβπαίατυπα 6556 οδίρπιά1έ. 

244. μεμαῶτε. ἄλδρε ἐπιμεμαώτε, ὥστε μάχεσθαί σοι.---248. τν ἀπέλεθρον ἔ Σχοσαρ τοΡΙΤ 

ΠπηπαΘΗΣΙπη, ἄμετρο. ἨῬοιτο ν]άο5 γιοιτατη πππίαίαπα: Ῥτο σὸν μὲν, πὸν δὲ, θδί: 
(τούτων) ὁ μὲν (ἐστ])---249- Βίπεπε]ις Ποτίαίατ Ἐἱοπιεάσπι, ποπ τή Γηρ]αέ, 5εά ταὲ οοπ- 
φορπάαέ οΓΓΙΤΗ δἱ Ἱπίτα Αολίνογιπα ἵπππιας 56 τεοἰρίαν, Ἠοο Ἀέλεπείιπα 5θηδῖσε 
Ῥτοάιπί Ἐ]οπιθάϊς νετρα 251. Ίος νετο ἀθάθοοτὶ φἰμῖ ἀποθραπί Ἠετου» Ἡοππετῖοί, 
αιοβῖθς πια]οσ νὶς Ἱπρταοταί, {προτε: 5εοαπάαπαι ΡΙΠάατΙΟΙΠΑ: ἓν γὰρ δαιµονίοισι φόβοις 
Φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶν Ἀθπη. ΙΧ. 64. Ῥεὰες απίθπι Ἰπίοτ Ρτοπηασ]ιος Ραρπαη5 Ὠ1ο0- 
πηθάθς α ἴθιρο Παβεραί αἀδίαπίθτη οΠΥΤΙΠΑ πί 60 56 τθοῖρετε εί αἆ 51105 τεβίτο Ῥο5εί. 

γήσωσι. µαταίαν ἔχωσι τὴν προθυµίαν. 3943. Ἐμῷ κεχαρισµένε θυμᾷῷ.] Τῃ ἐμῇ 
Ο0δ' ἐθέλητω.] Οὐδὲ βουληθῶσιν. 934. ψυχῖ προσφιλέστατε. 3244. “Ορόω.] 

Ἐκφερέμεν.] ᾿Ἐκφέρεν. ᾿Απερέμφατο “Ορῶ. ἸἘπὶ σοὶ μεμαῶτε.] Κατὰ σοῦ 

ἀντὶ ἐνεργητικοῦ. "Τεὸν φθόγγον ποθέο- προθυμουμένους. 3245. Ιν ἀπέλεθρο.] 
τες.] Τὴν σὴν φωνὴν ποθοῖντες. 235. Δύναμὶν ἀμέτρητω. Πέλεθρω, τὸ καὶ 

Νῶτ δ' ἐπαίξας.] 'Ἡμᾶς δὲ ἐφορμήσας. πλέθρον, μέτρον γς, ἔχον πήχεις ξσ 

236. Αὐτώ τε.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἡμᾶς αὐτούς. δίµοιρον. Ἵνα δὲ εἴρηται ἀπὸ τῆς ὀρθῆς 
δυϊκῶς. ᾿Ἑλάσσῃ.] ᾿Απελάσῃ. Μώνυ- ἴς, Τόξων εὖ εἰδώς.] Της τοξικῆς ἐπιστή- 

χας.] Μοωώνυχας. 237. Τεὰ ἅρματα.] µων. 247. Μεγαλήτορος.] Μεγαλωψύ- 
Τὰ σὰ ἅρματα. 3238. Ἐπιώτα.] Ἔ- Χου. 248. ᾿Εκγεγάμεν.] ᾿Ἐκγεγεννῆ- 
περχόµενον. Δεδέξομαι.] Ὑποδέξομαι, σθαι. 32490. Χαζώμεθ ἐφ ἵππων. 
ἐπιτηρήσω. 3940. Ἔχον.] Ἠλαυνο. ᾿Αναχωρῶμεν ὄντες ἐπὶ τῶν ἵππων. 359. 
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Τὸν ο ἄρ' ὑπόδρα ἰδῶὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης: 

μή τι  φόβονδὶ ὠγόρευ, ἐπεὶ οὐδε σε πεισεμιεν οω. 

οὐ γάρ μοι γενναίον ὠλυσκάζοντι μάχεσθαι, 

οὖδε καταπτωσσεμ. ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ε Εν. 

ὀκγείω δ᾽ ππων ἐπιβαινέμεν. ὀλλο καὶ αὕτως 255 

ἀντίον εἰ αὐτῶν. τρεῖν μ οὐκ εοό Παλλας ᾽Αθήνη. 

τούτω ὃ οὐ πάλιν αὖτι ὠποίσετον ὠκέες ἵπποι 

ἄμφω αφ ἡμείων, εἰ γουν ἑτερός γε φύγησυ. 

ὤλλο δὲ τοι ερέω, συ ὃ ενὶ Φρ εσὶ (άλλεο σήησμ] 

αίκεν μοι πολύβουλος ᾽Αθήνη -- ὀρεζη, 26ο 

ἄμφοτέρω κτεναι, σὺ δὲ τούσδε μεν ἀκέας ἵππους 

αὐτου ἐρυκακέει», εξ α αντυγος ἡνίω τείνας᾽ 

Αίνείαο ἐπαῖζαι μεμνηµενος ἵππων, 

ἐκ δ ελάσαι Τρώων μετ εἰ πνήμιδας Αχαιούς. 
τῆς γάρ τοι γενεῆς, ς Τρωΐ περ εὐρυόπα Ζευς 265 

251. ὑπόδρα Ειδών. 

452---23. ἄεπονοδπα 5ΕΠΡΙΠΗ ερίτας Ῥήοπιθᾶἶς οταῖο. μή τι φόβονὂ’ ἀγόρευε. Ῥατο 

ρου ομρεία, φόβονδε πρεπεσίαι. Β]6 Π. 607.---253. οὐ γὰρ ἐγγενές µοι ἐστὶν, ἀλυσκάζειν, 
ὥστε μὴ µάχεσθαι,---255. ἀλλὰ καὶ οὕτως 30]]. καίπερ πεζὀς ὑπάρχων. θαοὰ οί Ξο]μο]. Ὀγ. 
5αρρ]οηί. 

261. Ὁάδο πἴτοη1θ, ποια εἰ Ῥαπάατο, Ὠϊοπιοάες Βέμεποίατη αῦθς θοπιιπα οπστα 
Ῥοῦπὶ: Ἱία οπίάθτα, αέ οασγάπα, οἱ πο Ἰηφῖφεῖέ, (πούσδε μὲν ἵππους) τε]πιφιιας εὖ 
«Ἓπθα οαντΙτα ουπη θᾳιῖς 1η οπδίτα αβίραις. Ἐκκοηι]ις Ίου Βίμοπο]ας 1Πῇ. 421. 67950 
ταπίαπα αἱίθτο, Ῥαπάατος τοἨοίο ταπηε οασγι οἵαπι αὐ αἱίοτο, ὔποα, αι αά ῬαπάανΙ 
οοσρις5 ἱποπάπα οαστα ἀθεοεπάρθταί.----262. ἐξ ἄντυγος ἡνία πείνας, ἐντεταμένα ἀναδήσας, 
ἵπ ουσια], φῖ δίφρον απι]εραί, οτα φαρετίογα, Γογίθ ἵπ Ραχῖ]ο Ἱππρασίο---263. ἐπ- 
αἶξαι, ἐπάιμξον, ἵππων Αἰνείαο, Ἰηναὰθ οπστάπα που, ιί 6ο ροβατος αἀ]θοιπα, οκ 
11ΟΓ6, εεμνημένος, ἨΠθππΟς ἀῑοι πιεῖ.---265. εὐρυόσης Ζεὺε, ἰαΐε {οπαπβ. Οι εὐρύοψ νε] 
εὐρύωψ Α. 4085. Ἐδες πιπο ία πανταίασ: Έτος Ἰπαρευαξ 6/05 ΡγωδίαΠ(ἠκδίπιος, ἃ 1ονθ 
ποοθρίοςς 5 Αποζσος, Ιπδοίο Ἠθγο, απεπι ἔαπι Παβθευαπί, Παοπιθάσπίθ, καὐπηΐκεγας 

Φίλον Πτορ.] ην προσφιλεστάτην ψυ- ἐάα. 357. Τούτω δέ.] Τούτους δέ. δυῖ- 
χήν. Ὀλέσσης.] ᾿Απολέση. 3952. κῶς Πάλη. Εἰς τοὐπίσω. ᾽Αποίσετο.] 
Μήτε φάβωδ' ἀγίρευε.] Μηδαμῶς περὶ ᾿Απείσουσω, ἀπεκομίσουσι. 32589. Αμ- 
φυγῆς λέγε. Πεισέμεν.] Πείσει. Οἵω.] φω.] ᾽Αμϕοτέρως. ᾿Αφ' ἡμείων.] ᾿Αϕ' 
Οἶμαιυ ὑπελαμβάνω. 253. Γενναῖον.] ἡμῶν. Εἰ γοῦν ἕτερός γε φύγῃσιν.] Εἰ 
τα εὐγενὲς, ἡ ἐκ γένους παρεπόµενω. µήτι ἂν τῶν δύο ὁ ἕτερος διαφύγῃ. 
᾿Αλυσκάζοντι.] ᾿Ἐκκλήωτι, φεύγωτι. 36ο. Πολύβωλος.] Πολυγνώµων, συνετή. 
254. Καταπτώσσεν.] Δειλιςν. Ἓμ- 3262. Ἐρυκακέεν.] Κατέχεν. ᾿ΤΕξ ἄν- 
πεδον.] ἛἙδραϊον, βέβαιον. ο55. Ὁ- Ἅτυγος ἡνία τείνας.] Ἐξ ἄρας τὰς Ἠνίας 

κνείω.] ᾿Οκνῶ. ᾿Επιβανέμεν.] ἘἜπιβαί- τῆς τοῦ ἅρματος περιφερείας. Λέγει δὲ, 

γεν. ᾽Αλλὰ καὶ αὕτως.] ᾽Αλλὰ καὶ τοῦ κύκλου, τοῦ παραπεπηγότος ἐν τῷ 
οὕτως. 356. ᾿Αντίον εἶμ' αὐτῶν.] Ἐξ Ἅἅρματι πρὸς τὸ ἀνατείνειν τῷ ἐπιβάτη. 

ἐναντίας αὐτῶν ἄπειμι. Τρεῖν.] Ἑὐλα- 3263. Αὐείαο δέ.] Αἰνείου δὲ. ᾿Επαϊξαι.] 
βεῖσθαι, φοβεῖσθαι. Οὐκ ἔα.] Οὐκ ᾿Εφορῆσαι. 264. Ἐκ δ' ἐλάσαι.] 
ἀφίησι», οὗ συγχωρεῖ κατὰ διάλυσιν Ὁ- ᾿Ἐξελάσαι δέ. Μετά.] ᾿Αντὶ τοῦ, πρός. 
μηρικῷ ἔθει κατὰ ἀποκοπὴν, ἀπὸ τοῦ οὐκ 265. Εὐρύοπα.] Μεγαλίφωνο. 366. 

νο. 1. κ] 
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δῶχ, υἷος ποινήν Γανυμήδεος᾽ ούνεκ. ὥριστοι 

ἵππων, ὅσσοι ἔασιν ὑπ ἠῶ τ ἠέλιόν τε. 

τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ὠνδρῶν ̓ Αγχίσης, 
λάθρη Λαομεδωτος ὁ ὑπεσχῶν θήλεας ἵ Ιππους᾽ 

των οἱ εὖ ε ἐγένοντο ενὶ μεγάροισι Ὑενεθλη». 27ο 

τους μεν τέσσαρας αὖτος ἔχων ὀτίταλλ᾽ επὶ φώτνη, 

τῶ δε δύ Αὐνεία δῶκε, µήστωρε φόβοιο. 

εἰ τούτω κε λάβοιµεν, ὠροίμεθώ κε κλέος ἐσθλόν. 

ὋὪς οἱ μεν τοιαύτα προς ἀλλήλους ὠγόρευον' 
τῶ δε τάχ. ἐγγύθεν ἦλθον, ἐλαύνοντ) ὠκέας ἵππους. οὖ5 

τὸν πρότερος προσέειπε Λυκάονος . ὠγλαὸε υἱός] 

Καρτερόθυµε, θωίφρω, ἂγαυου Τυδέος υἱε, 

Ἰ µάλα σ οὐ [βέλος ἆ ὠκὺ δαμάσσατο, πικρὸς ὀϊστός' 

νυν αυτ εγχε πειρήσοµαι, ανκε τύχοιμι. 

Η ρα, καὶ Ὀὠμπεπαλὼν προῖει δολιχόσκιον ἔ εγχος, 28ο 

καὶ βάλε Τυδείδοο κατ ἀσπίδω' τῆς δὲ διὼ πρὸ 

αἰχμὴ χαλκείη πταμένη θώρηκι πελάσθη. 

τῷ ὃ ἐπὶ µωκρὸν ὤὗσε Λυκάονος ὠγλαὸς υἱός" 

Ὁ 

268. ἔκλεψε Γάναξ. 273. νι]ς. κἂν Κλέος. 376. προσέξειπε. 

Θ01ᾳ5, ες Ἠδηιπε πα 5ος οη Ργοδίαπ(κετηῖ, απογαπα ἆπο Έπορ οπτταῖ ]απο 
επί. Εαβι]απι εκ Ἠοππθγο εκροδιεταί Ἠε]]απίσιι»,, εί ες εο Άρολος. ΤΙ. 5, ο----αιΙά 
βἰέ ἔκλεψε (τινὰς ταύτης) τῆς γενεᾶς, ἀεε]αταίαχ Ῥει ὑποσχὼν θήλεας ἵππους. (εκ ὁ καὶ ἡ 
θΠλυς) Ἰ. 6. ὑποβαλὼν θηλείας, ὑποθέμενος» απηϊίοπάο εηιας Ίδής ααπκβαγς εἶαπα 
ἨἈθτο 5οβο]επι 5)ὶ Ιπάς Ῥατανεταί Αποησος. οἱ. Επδίαίμ. γπρθίας το ο ιάαέ 4δη. μας 
251. φιιοξ---“Φῤῥοδίία ἄε πιαίγε ποί]λον Γιγαία ογεαυἰί.---ο67. ὅσσοι ἔασιν ὑπ Λὼ ἠέλιόν 
πε. Νοπ Ροΐθδί ὼς ΠΙΠΟ 65956 ἀῑθ5 ΟΓ615, 41τογᾶ, ΟΡΙΕΠΒ, τί 0έλιος 5ἲε οσσάεπς: 564 
εσί ἀἲθς εἰ 5ο: πα πο 5γποπγπιίοο Ροππίασς ΠΠ. Η. 451: Τοῦ Σδ' ἦτοι κλέος ἐστὴν, 
ὅσον σ᾿ ἐπικίδναται Ἰ Λώς. ----ο1ο. ἔκ γτνέθλης πων (πούσων) ἐγένοντό οἱ ἕξι-ο 72. µήσπωρε φό- 

βοιο ἐργασαμένω, {αραπα Ἱιοδίβς Ιπ]οϊεηίος, Θοᾳ116 ΕΘΓΤΟΓΕΠΙ 5 τον] ίΐος. πί Δ. 328. 
µήσπωρες ἀὔτης. 

2] 5---206. Ῥαρπαίας Ἱπίου Ῥαπάσγαπι εἰ Ἠίοπιεβεπι : οπές Ῥαπάατις. 
278. ᾗ µάλα. τεβρίοῖϊ δρ. 05. 5ᾳ.---280. ἀμπεπαλών. ἀναπώλλων. ἰοτηπεπάο, γ]- 

Ποινήν.] ᾿Αντέκτισιω. δωρεάν. 967. ο77. Ἱαρτεόθυμε δαΐφρο.] Δυναμι- 
Ὑπ΄ Ιώ τ᾿ Πέλιόν τε.] Περιφραστικῶς, κώτατε, ἀνδρειότατε. Ταῦτα δέ φησι 

ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Κόσμου τούτο. 96δ. ἐν εἰρωνίᾳ. ᾿Ἀγανοῦ.] ᾿Αγαθοῦ, λαμ- 

Γενεῆς.] Γενεᾶς, γένους. "Εκλεψεν.] Ἔνο- προῦ. 278. Δαμάσσατο.] ᾿Εδάµασεν. 

σφίσατο. 9690. Ὑποσχών.] Ὑποβαλών. ἀνελε. ἹΠικρός.] Πικροποιὸς, ἐπίπονος. 
Θήλεας.] Θηλείας. 27ο. Γενέθλη.]) 272. Αἴκε τύχοιμι.] ᾿Εὰν ἐπιτύχοιμι. 
Γένα. 971. ᾿Ατίταλλεν.] ᾿Ανέτρεφε. 98ο. Ἡ ῥα.] Οὕτως εἶπε. ᾿Αμπεπα- 
273. Μήστωρε φόβοι.] ᾿Ἐπιστήμονας λών.] Ανατείνας, ἀνασείσας. Προῖει.] 

καὶ ἐμπείρους' ὃ ἐστι, πολεμικοὺς, γεν- Προέπεμψε. Δολιχόσκιον.] Μακρόν. 280. 

ναΐους. ἢ, φυγὴν ἐμποιοῦντας τοῖς πο- Πταμένη.] Πτᾶσα. Πελάσθη.] Προσ- 

λεμίοις. 973. ᾿Αρίμεθα κέ.] Κτη- επελάσθη, προσήγγισε. 32593. Μα- 
σαΐµεθα ἄν. α]5. Ἰάχα.] Ταχέως. κρὀν.] Εξάκουστω. μέγα. ᾿Λὺσεν.] Ἐ- 
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βεβλλαι κενεῶνα, θιαµπερες, οὐδε σ᾽ δίω 

9ηρὸν ἔ ἔτ' ἀνσχήσεσθαι, ἐμοὶ δε μεγ᾽ εὖχος ἔδωκας. 

Τὸν ὃ οὐ ταρβήσας πρεσεφη κρατερὸς Διομήδης: 

ἤμβροτες, οὐδ ἔτυχες. άταρ οὐ μεν σφωί Υ᾿ δἵω 
πρι Υ ἀποπαύσεσθαι, πρυ γε η ετερόν γε πεσόντα 

αύματος σαι Άρηα ταλαύρινον πολεµιστήν. 

ὋὪς φάμενος προεηκε, βελος δ) ἴθυνεν ᾿Αθήνη 
ῤα παρ ὀφθαλμόν' λευκοὺς ο ̓ ἐπερησεν ὀδότας. 

του δ' ἀπὸ μεν γλὠσσαν πρυμνὴν τάµε χαλκὸς ἀτειρῆς, 

αἰχμὴ δ) εζελύθη παρὰ γείατον ἀνθερεώνα. 

Ίριπε ἐξ ὁ ὀχέων, ἀράβησε δὲ τεύχε επ᾽ αὐτῷ 
αἴδλα, παμφανέωντα; παρετρεσσαν δὲ οἱ ἵπποι 205 

”0ο 

205. δέ οι. 

Ὀταπάο Ἠαδίαπα τξ ἶαπα Γ. α55.---287. οὐδ ἔτυχες πΠΟ ΟΗΤΩ ν], οὗ καιρίως. πιο Γογ]ϊσει 
της Ἰθία]ῖ να]πογο.--- 250. αἵματοι σαι "Αρα, απ ῖηια Ἰοηαεπά1 ἔοτπια α Γεγ]ίαίο ργίκεο- 
τυπα Ἱοπηῖππα Ῥοθίτα, απ καπσιήπεπα ορνί Ἠονεῖν ἀθρασίαραπες ασ Ἀου Ἰάσπι 
Μαν, ει αὐΠε (απάσπι ἵπ Εογπαπ]απα Ῥοδέίσατη, αἱ ἍΤατς 5ο αηρηῖπε ομδοσατη καεί, 
απεπιαβπιοά πα Ματς ἀε]εοίατε δε Ῥαβπα, εγαζο ροοίασα]ο, Ῥριίαίας. παλαύρινος Ῥτο 
παλαδς, ΟΠΙΠΙΠΟ ἀοδίσπατ Ῥεγπαοἴζοτ Ῥασπαπίθπα, θοή16 Γογίθτη. 

201. Ἰναδία Ίνα ἵπ η οπιῖδεα, αξ, οιιοᾷ πος ἀῑσπαας, ατοπα πα νοἰατοῖ, 4εσαροι 
(κατὰ) ῥίνα Ἰπίος πάτος οἳ οσπ]πι, Ιποάῖς, εἰ καδίος πηθηέαπα οχίζ.---202. γλὠσσαν 
πρυμνὴν, Ἀοαιν ΦΠΠΠΛΑΤΗ, 9ο ἵπ Ἱπβππα ραητίο. 8ο Μ. Τ490. 4 ατροτῖρας ταάΙοῖεας οσι.- 
Εἶ5, πρυμνὴν ἐκπάμνοντες. ---2ρβ- αἰχμὴ δ' ἐξελύθη, Ἱπρεία οχϊποίο Ἠαδία Ἠερδῆςς ια) 
δεἰΕε: λύεσθας εξ 5ἷο ἨμΠο ἐκλύεσθαι, ἀοππίας αν ΠΠοσΗΠ γ]5 φο]νίσας, Εταπαίέας, 
ἀομλμία σας. [ον πιοκ 296. υἷία οἳ υἱς ἀεὐμίαίας, λύθη Ψυχή τε μένος τε ἴαπάθπηφιε 

βόησε. 994. Ἠέβληαι.] Τέτρωσαι. στι δὲ λέγει», ὅτι πρῶτον μὲν ᾿Αθηνᾶ ἦν 

Κενεῶνα.] Τὸν ὑπὸ τῆς πλευρᾶς τόπον. 

τὸν λαγόνα. Παρὰ τὸ κενὺν αὐτὸν εἶναι 
Διαμπερές.] Διαμπὰξ, διόλου. 

ος. ᾿Ανσχήσεσθαι.] ᾿Ανασχέσθαι, ὃὑ- 
πομεῖναι. Μέγ εἶχος.] Μεγάλην δόξα», 

καὶ καύχηµα. 296. Οὐ ταρβήσας.] 
Οὐ καταπλαγεὶς, οὐ φαβηθείς. 3987. 
ὝὌμβροτες.] Ἡμαρτες, ἀπέτυχε. "ὸ 
αὐτὸ σηµαίνει καὶ τὸ, οὐκ ἔτυχες. ᾿Ατὰρ 

οὐ μὲν σφῶί Υ ὅω.] Οὐ μὴν ἡμᾶς ὅπο- 
νο. 3598. Πρίν Υγ ἀποπαύσεσθαι.] 
Πρότερον ἢ παύσασθαι. 390. Ασαι.] 
ἸΚορέσαι, πληρῶσαι. Ταλαύρινον.] Ὕπο- 

µονητικό. 39099. Ὡς φάµενος.] Οὕτως 
εἰπών. Ἴθυνεν.] Ἔτρεψε. κατεύθυνεν, 
ἐνεχθῆναι ἐποίησε. Βέλος δὲ ἴθυνεν Α- 
θήνη “Ῥινα παρ ὀφθαλμόν.] Καὶ τὰ 
ἑξῆς. Ζητεῖται, πῶς, Διομήδους ἀκοντί- 

σαντος πεζοῦ, Πανδάρου δὲ ἐπὶ ἅρματος 

ὄντας, ἐκ τοῦ Κοιλοτέρυ φερόμενον τὸ 
δόρυ κατωφερῇ πεποίηκε τὴν τρῶσι. Ἔ- 

» , 
οστεώὼ). 

ἡ κατευθύνουσα αὐτὸ, ᾗ δυνατὸν ἣν τοῦτο 
ποίῆσαι. "Ἐπειθ', ὅτι προσεπινεύσας ὁ 

Πάνδαρος ἕνεκα τοῦ θεάσασθαι εἰ και-- 

ῥίως ἐτρώθη ὁ Διομήδης, οὕτως ἐβλήθη 

διὰ τῆς ῥινὸς τὴν γλῶσσαν. Οἱ δὲ, ὅτι, 

ἐν ἀνωμάλοις τόποις µαχοµένων, εἰκὸς, 
τὰ μὲν ἅρματα ἐν χθαµαλωτέροις τόποις 
τρέχει», τοὺς δὲ πεζοὺς ἐνίοτε ἀπὸ µετε- 
ώρου µάχεσθαι, ὥστε καὶ τὸν Διομήδην 
ἀφ' ὕψους βεβληκέναι. "Η, ὅτι δειλω- 
θεὶς τὴν ὁρμὴν τοῦ ἥρωος ὃ Τ]άνδαρος, 
συνεκάθισε. 301. Ρῆα παρ ὀφθαλ- 
μόν.] Κατὰ τοῦ μυκτῆρος παρὰ τὸν 
ὀφθαλμόν. Ἐπέρησε.] Διεπέρασε, ὃι- 

ἥλθε. 32092. Πρυμνήν.] ᾿Ἑσχάτην. Ἐξ- 
έκοψε δὲ αὐτοῦ τὴν γλῶσσαν, δι ἧς ἐπι- 
ώρκησεν. 3203. Ἐξελύθη.] Ἐξώρμησε, 

δλθε. ἨΝείατο.] Ἔσχατον, κατώτα- 

το. 3204. Ἠριπεν.] Ἔπεσεν. ᾿Αρά- 
βησεν.] χησεν. 3205. Λἰόλα.] Ποι- 
κίλα. Παμφανέωντα.] Πάνυ λάµπωτα. 
κκ 
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ὠκύποδες' τοῦ ὃ αὖθι λύθη ψυχή τε, μένος τε. 

Αἰγείως ο ὠπόρουσε σὺν ὠσπίδι, δουρί τε μακρῶ, 

δείσας, µήπως οἱ ἐρυσαίωτο νεκρον Αχαιοί. 

ὀμφὶ δ ὦρ αὐτῷ βαΐνε, λέων ὣς, ἀλκὶ πεποιθώς. 

πράσθε δὲ οἱ Φόρυ τ έσχε, καὶ ἀσπίδα πώντοσ εἴσην, 39ο 

τὸν κτώµεναι μεμαῶς, ὅστις του Υ ἀντίος ἔλθοι" 

σµερδαλέω ὁ ιάχω». ὁ δὲ χερμώθιον λό(δε χειρὶ 

Τυδείδης, μέγα ἔργον, Ὁ οὐ 9ύο Υ᾿ ὄνδρε φέρον, 

σἷοι νῶν [βροτοί εἰσ᾽, ὁ δε νο ῥέω πόλλε και οἱος᾽ 

τῷ βόλεν Αινείαο κατ ἠσχίον, ἔνθα τε μηβὸς 4ο56 

ἰσχίω ἐνστρέφεται: κοτύλην δὲ τέ μι καλέουσι" 

βλώσσε δέ οἱ κοτύλη», πρὸς δ) άμφω ῥήξε τένοντε" 

ὧσε δ ὅπο ῥρὸν τρήχὺς λίθος. αὐτωρ ὄγ᾽ ἤρως 

στη γνυξ ε ἐριπῶν, καὶ ερείσωτο χειρι παχείη 

γαΐης᾽ αμφι δε ὅσσε κελαινὴ νυζ ἐκάλυψε. 3109 

2058. Εοι Γερυσαίατο. 900. λέων Εὼς Ῥεηί]. 300. δέ [οι ἐξίσην. 
801. γιι]5. ἀντίον. 3093. σµεβδαλέα Γιάχων. 8093. µέγα Εέργο. 

307. δέ [οι. 319. ἀμφὶ δὲ ὕσσε. [οτίε δέ τ’. 

αρ[ίοέ; απᾷθ 48 πποτίε Γηοηποπίαίατς οὐ ποίαηπίε Επιδία(μῖο αἆ Ἰ. Ἱ. οδί λυθήναι Μηρ]ί- 
αίθι, θανεῖν. αἱ ἵπ ΒορΠοσ]θ ἔβανες ἀπελύθης. (Απρ. 1268.) θἱ ποίῳ ἀπελύσατο τρόπῳ 
ανία. 1314). Ἠιπρίάες Ρουτο ἀῑκίε λύειν βίον. ἀπολύειν ψυχήν.---205. παρέτρεσσαν δέ οἱ 
ἵπποι, οοπκεγπα 1 δαΠ{. 

307---118. Έποας, αἆ ἐπθπάα οΏδηπα Ῥαπάαγυτη, η Μρομαγεία, οππα. Ὠιοπιοᾶε 
οοΠρτθδνιις, Ιαρίάς Ρος», α. Ύεπεγθ δετναζαχ.---200. ἀμβὶ δ' ἄρ αὐτῷ βαῖνε, περι- 
έβαινε. ν. αρ. αᾱ νδ. 21.---303. χερμάδιον, μέ έγα ἔργον. ἠιιοὰ φαπίογθς, κερμαδίου (πέτρου) 
μέγα χρημα. Ἠαρία, ᾳπαπι Παβιιθγαί, οιπ]σσα Τοπηθᾶθς ενας οἶπε αππιῖςς Ίνα δαχπα 
αγῖρίε,---λορ. ΝοθαμΙ]]ν ἀοκο]ρίῖο οοχοιάἰοῖ ϱἴ ΡαγΙΠΙ. κοτύλην δὲ πέ µιν κάλέουσο 
Ῥτο ποῦτο, Θ3ΠΙ ΓοπιοΓῖς Ραγίοτη, ἵπ αμα ΓεΠΙΣ νογέαγ 1π οοχθηάίοθ: οπγπα 1]]ιιά σοῦ 
σχίου. Ό5 Ἰ]]ιά {οπιοτα]ε που ρεγοιιδεέ Ὠϊοπιεάες, οἱ ἀπὸ (οπάίπος, αή δις 1]λιά 

Παρέτρεσαν.] Διὰ δέος ἔφυγον. 206. ποῖο. “Ῥέα.] Ῥᾳδίως, εὐκόλως Πάλ- 

ὨὨκύποδες.] Ταχεῖς. Αἴθι.] Ἐπὶ τύπω λεν. Ἐκήει, ἔπαλλεν. Οἷἶος.] Μόνος. 
αὐτόθι. Λύθη.] Ἐλύθη. Ψυχή τε µένς 305. Ἰσχίο.] Τὸ ὑπὸ τὴν ὀσφὺν ὀστέον, 
τε] Περιφραστικῶς, ἀπέθανε. 907. εἰς ὁ ἔγκειται τὸ Ἱερὸν ὀστοῦν, ὅπερ καὶ 

᾿Απόρουσεν.] ᾿᾽Αφώρμησεν. 3908. Ἔ- «γλουτὸς καλεῖται, καὶ κοτύλη, παρὰ τὴν 

ῥρυσαίατο.] Ἑλκύσειαν. 39900. ᾽Αμϕὶ δ' κοιλότητα. Ἐνστρέφεται.] Ἔνδον στρέ- 
ἄρ αὐτῷ βαϊνε.] Περιέβαινε δὲ αὐτῷ, φεται. Ἰοτύλη δὲ, αἱ ἐν τοῖς ἰσχίοις 

καὶ ὑπερεμάχει. Λέων ὥς.] Ὡς λέων. κοιλότητες, εἰς ἃς αἱ κεφαλαὶ τῶν μηρῶν 

᾽Αλκὶ πεποιθώς.] Ἱῃ δυνάμει τεθαῤῥη- ἁρμόζονται. 307. Θλάσε.] Περιέθραυσε. 
κώς. Ἑνρηται δὲ ἀπὸ ὀρθῆς, τῆς ἀλξ, ὡς Πρὸς δ᾽ ἄμφω ῥῆξε τένωτε.] Πρὸς δὲ καὶ 

ἀπὸ τῆς πλάξ. 391. Ὅστις τοῦγε.] ἀμφότερα ἀπέβῥηξε τὰ κατατευόµενα 

“στις τούτου. 302. Σμερδαλέα.] Κα- νεῦρ. 398. Ὥσεν.] Απώσατο, ἀπέ- 
ταπληκτικὰ, φοβερά. ᾿Ιάχων.] Ἔκβο- συρε. Ῥωόν.] Τὸ δέρµα. ᾿ρηχύς.] Ἔρα- 

ὤν, κράζων. Χερμάδιω.] Χειροπληθήη λί- Κχύς. 390. Γνύξ.] Ἐπὶ γόνυ. ᾿ριπών.] 
θο. 3493. Μέγα έργον.) Μέγα Βάρο. Ἰεσών. Λ᾿ρείσατο.] Ἐπερείσθη. Τα- 

Φέροιεν.] Κομίζυεν. 304. Οἶοι.] Ὁ- κχείῃ.] Ἰσχυρᾷ. 319. Κελανή.] Σκο- 
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εια ὦ π. ᾽ ω μα 
Και νύ κεν ἔνθ᾽ ὠπόλοιτο ὄναξ ἀνδρῶν Αἰείας, 

εἰ μὴ ἄρ ὀξυ γόησε Διὸς θυγότηρ Αφροδίτη, 

µήτηρ, ἤ μιν ὑπ᾿ Αγχίση τέκε βουκολέουτι’ 

αμφι ὃ εὸν φίλον υἱον ἐχεύατο πήχεε λευκώ᾿ 

πρόσθε δὲ οἱ πέπλοιο φαείου πτύγμ. ἐκάλυψεν, 34156 
ερκος ἔμεν (Θελέων, μή τίς Δαναῶν ταχυπώλων 

χαλκὸν ενὶ στήθεσσι (Θαλὼν. ε εκ θυµον « Ελοιτο. 

ἡ μεν ἕον φίλον υἷον ὑπεζεφερε πολέμοιο. 

οὐδ᾽ υἱος Καπανηος ἐλήθετο συνθεσιόων 

τάων, ὣς ἐπέτελλε [βοήν ὠγαθὸς Διομήδης. 329 
᾿ Σ/ ο ν σον ην ΄ 4“ 

αλλ πο ο ώνεεις Ἰρύκακε ριώνυχας ἵππους 

νόσφιν ἀπὸ Φλοίσβου, εξα ογτυγος ήνια τείνοις" 

Αὐείαο ὃ ἐπαῖζας καλλριχας ἵππους 
εζελασε Έρωων, μετ' εὔκνήμιδας Ἀχαιους, 

δῶκε δὲ Αηϊπύλῳ, ἑτάρῳ φίλῳ, | ὃν περὶ πάσης 326 

ττεν ἁμηλικίης, στι οἱ φρεσὶν ἄρτιν ἴδην 

ηυσὶν επὶ γλαφυρήσω ἐλαυνέμεν' αὐταρ ογ᾽ ἥρως 

ὧν ἵππων ἐπιβος ἔλα[ ἡγίω σιγαλόεντα, 

311. ἀπόλοιτο [άναξ. 314 δὲ ξό. 315. δέ[ο. 317. νη]ς. ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 
318. μὲν Εόν. 321. τοὺς μὲν Εούς. 336. ὅτι [οι---ἄρτια Γήδη. 328. Γῶν ἵππων. 

ἵπ οοχα Βπππαίασ, ταρῖέ απξ γεῖς, Παχαν]έ. καὶ ἐρεσατο (κατὰ) γαίηε, (σὺν) χειρὶ, ταὲ 
{απηθ ΠΟΠ Ῥγοσφιις ἵπ ἴθγταπηα ταεγοῦ. 

8τἹ---318. Βαλ Έποι οοπδι]ή Ῥοεία ππαίτο Ὑοποτο ἵπ Ῥατίος νοσαία. 
310-. 320. Ἀθμοπο]α», Ῥιοπιεάϊς ρταοεριῖ εκ ν5. 249. πἹΕπΠΟΣ, ΘΗ11ος αὐζιοῖξ. συ»- 

θεσιάων, παραινάσεως, πποπήςῖ. πϊκὶ ρχορπῖε ἀοῦῖροτο πια]ῖς, 5οσαπᾶ πα ος ἆθ φπῖριιν απίρα 
Ἰπίεν 56 οοηψεπεταπί, 4158 αοία ορι5 θ55εῖ.---322. νόσφιν ἀπὸ Φλοίσβου, θορύβου, Ἡ. σῆς 
μάχης. 

326. ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια δη Ῥτο ἄρτιος ἦν οἱ, ἡρμοσμένος, προσφιλή. ΑΙΒΙ τὰ ἔρτια 

τευὴ, φοβερά. 311. Καΐ νύ κεν.] Καὶ νοῦ.] Δαμπρῦ. Πτέγμ ἐκάλυψεν.] 
δ) ἄν. "ἜΈνθ' ἀπόλοιτο.] Τότε ἀπώλετο, ᾿Αντὶ τοῦ, διπλῷ τῷ πέπλω. 316. Ἔμ- 

ἠφάνιστο. 319. Εἰ μὴ ἄρ.] Εἰ μὴ δή. κας»] Περίφρωγμα, τπειχίον. Ἔμεν.] Ὕ- 
᾿Οξὺ νόησεν.] ᾿Οξέως καὶ ταχέως ἐθε- πάρχει», εἶναι. Ταχυπώλων.] Ἱππικῶν, 

ἄσατο. 313. Ἡ μι.] τις αὐτό. πολεμικῶν. 317. Ἔλαιτο.] ᾿Αϕέλαωτο. 
Ὑπ' ᾽Αγχίση.] Συγγενομένη τῷ ᾽Αγχίση. 318. Ὑπεξέφερε.] ᾿Ἠρέμα ἐξέφερεν. 
Ῥουκολέοντι.] Βοῦς νέµοντι. 314. 'Ἀμ- 310. Ελήθετο.] Ἐπελάθετο. 3Σννθεσι- 
φὶ δὲ ἓὂν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λεν- ἁων.] Συνθηκῶν, ἐντολῶν. 399. Τά- 
κώ.] Περιέθηκε δὲ τῷ ἑαυτῆς παιδὶ τοὺς ων.] Τούτων. Ἐπέτελλε.] Προσέταττεν. 
λευκοὺς πήχεις. τουτέστι, περιεπτύξατο 3321. ᾿Ἠρύκακε.] Κατέσχε. 322. Νό- 
καὶ ἐνηγκαλίσατο αὐτόν. "Εών.] Ἴδιου. σφι.] Χωρὶς, πόῤῥω. Φλοίΐσβου.] Ταμα.. 
Ἐχεύατο.] ; Περιεπτύξατον περιέλαβε. χῆς, θορύβου. 3433. Ἐπαϊίξας.] Ἔφορ- 
Πήχεε λευκό.] τοῖς λευκοῖς πήχεσι. λέ- μήσας. 824. Ἐξέλασεν.] ᾿Εξήγαγεν, 
γει δὲ ταῖς Χερσὶν, ἀπὸ µέρους. 315. Ἰλασε. 335. Ὃν περὶ πάσης τῖεν 
Πρόσθεν δέ οἳ.] Ἔμπρισθεν δὲ αὐτοῦ. ὁμηλικίης.] Ὃν ἑπὲρ πάντας ἑτίμα τοὺς 
Οὐχ ὡς ἄτρωτον δὲ περιβάλλει αὐτῷ τὸν ὀμήλικας 326. Ὅτι οἱ. ] Ὅτι αὐτῷ. 
πέπλο», ἀλλ ἵνα κρύψη αὐτό. ὅὧαει- "Αρτια.] ὝὙγιη, ἡρμοσμένα. 328. των 
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αἶψα δὲ Τυδείδην μεθετε κρατερώνυχας ἵππους, 

ἐμμεμαώ». ὁ δὲ Κύπρυ ἐπῴχετο νηλεῖ χαλκώ, 33ο 

γιγνώσκων, στ᾽ ἄναλκις ἔην ο. οὐδὲ θεώων 

τάων, ατ. ὠνδρων πόλεμον κατωκοιρανέουση», 
Μη οὐ 

ουτ αρ ᾿Αθηναίη, οὔτε πτολίπορθος Εγυώ. 

ἀλλ) ὅτε δή ῥ ρα κίχανε πολὺν καθ ὅμιλον ὁπόζων, 

ἐθ᾽ ἐπερεξάμενος μεγαθύµου Τυδεος υἱὸς 335 

ὤκρην οὕτασε χείρα μετόλμενος ζει χαλκῷ 

αΑληχρήν' εἴθαρ δε δρυ χροος ἀντετόρησεν, 

ἁμ[βροσίου δια πέπλου, ὄν οἱ Χόριτες κώμον οὐταὶ, 

335. ὕν Εοι νοἵδιι5 νΙΠοδι5 ν. 0058. 
βαπέ τὰ ὑγιῇ, οοηδοηίαπθα νοία οἱ ρπιάεηία».---330. ΒΙθηθ]5, 60ΟΠΒΟΘΗΡΟ Πέθρι 
οπγΓὰ. 510, 427. µέθεπε τοὺς ἵππουε, ἤλαυνε, μετὰ Τυδείδην, ἱπηπηϊκῖς 61105, αἆ αδΕΠΙΙΘΗ- 
ἀπ Ὠϊοπιθίθπι, αἱ αὐ 6ο Ἰαιά Ίοηρο αμθαρεί, 5ἱ οοπδορΠάθγθ ο ΥΓ νο]]οί. ἔπειν 
ἐαπφίνο. Βίο Ἰποϊαί οαπάθα Ἰήπθινα Κ. δτό. ᾽Αθηναίην μετὰ Τυδίος υἱὸν ἔπουσαν, 
ἆθαπῃ Πογίαη{θπα Ῥιοπιθίεπη, πί 46 το] οορ](αΓεί, µεθέπουσαν. Είίαπα 5ο Ρτο 3Π008- 
56Γ6 οσί Θ. 126. ὁ δ' ἠνίοχον μίέθεσ: θρασύν. 

330---343. ῶϊοπιθᾶθς Ὑδπθγοπα γι]πογαί ες Ῥγωοθρίο Μίπατνα δρ. νδ. 121. 2. 
Ἐκίππίο απίθια οοπιπΙθη(πα Ἠου οοηγοπίέ οππα Ὑοπετί Ῥείδοπα, (παπα αἲ πιο]]{ίοπα 
απϊταϊ ϱἱ οοτροτῖς τονοσανΊέ Ῥορίαγαπα δα. Ώεριῖί α]ίοπι ροζ, σπα απίο Πονηθ- 
ΤΗ, Ὑ/θηθγῖς ἦθος οἱ Ίρδα ποῖῖο δἷο οοπδαία 6556: δἱ οδί αππον Ἠ/οπονίς οἱ Ματίῖν αἩ- 
ηπονῖς οπγπαἰηῖς απσιπποπίατη αριιά. Ῥμορασα ἵη Οάγδδεα. Αἲ Τα Ποπιονο ποπ οσὺ 
ἃ6 αΠεροτίῖσα Ἱπίογργοίαξίοπο οορ]ίαπά τα, 4παπα αβονιαπί 8οπο]. Α. αἆ νδ. 299. Βομο]. 
Ἑ. αἆ 326. εἰ ἴμοε Ο]αῦκο απ 226. οἳ Ἡοερρει αἲ 3948. 9ο γεπας οί ρετεοπα αρεης, 
αἱοσοτίος α]ά σπα Ρηϊπιέα5 {οτίο οοπκϊαία, ἨΙΠΟ {αππεπ ἆθα ἴπ Ῥήσπα Υγείδαης οἵ 46 

ΒΗΣ φα]αίο 5ο]ἱοῖέα. ἐπῳχετο γιγνώσκων, Μιποτνα Ῥοποβοῖο, 1 οαΗρίπονη οοι]ῖ5. διὴ- 
ἀμπσοταί ν5. 127. 

834. ὀπάζων, διώκων.----335. ἐπορεξάμενος 50. αὐτῆς σὺν ἔχει ν. αὰ Δ. 30/.---337. Από 
5ΗΡΡΙε οὕτασε µιν, τὴν θεὰὼν, ἀβληχιρην χαπὼ ήν Λοεῖρα ἄκρηνν αι αΙπιρ]οιίου ἀβληπιρην 

πηρε οι ὤκρην λνεῖρα. ἀσθεν). Οία 1ρδα οσί ἆθα ἀσθενλς, ἄναλκι θεὰ νιρ. 291. Υἱὰ6- 
έατφιθ Ροεία Ίου αἀ]θοίφκο, αἱ αἀ]νανεί 14, απο. 5ο, Μαδίαπα, κία(πα μες οπίθηι 
{θπεγαπα ΡθπείΓαςςθ εἶθαρ δὲ δόρυ χιροῦς ----- Τη[γα νς. 445. χείρα ἀραιὴν ἀῑκ]ιι--- 
338. ἀμβροσίου διὰ πέπλου. πέπλος ἀμβούσιος 5θιι Ῥτορτίθ θεῖος 8εὰ ἀῑνίπο οὔοτε [Γᾶ- 

ἵππων.] ἸΤῶν Ἰδίων ἁρμάτων. 3320. θὐρυβο. Ἀπὸ τῆς παρακολουθούσης ἐν 

Μέθεπε.] Κατόπιω Αφροδίτης ἐδίωκε. ὄχλῳ ὁμιλία. ὉΟπάζων.] Νῦν κατόπιν 
Κρατερώνυχας.] Ἰσχυροὺς ὄνυχας ἔχον- διώκων. 

τας. 339. Ἐμμεμαώς.] Προθυμού- 

µενος. Ὅδε Κύπριν ἐπῴχετο.] ᾿Επὶ ᾿Α- 
φροδίτην ὤρμα. Οὕτως γὰρ ἐκλήθη ἡ 
θεὺς, παρόσον ἐν τῇ Κύπρῳ µεγάλως τι- 
μᾶται. Νηλέϊ.] ᾿Ανηλεεῖ, σκληρῷ. 331. 

Γιγνώσκων.] ᾿Ἐπιστάμενος. ᾿Άναλκις.] 
Ασθενής. Θεάων.] Τῶν θεῶν. θηλυκᾶς. 

Ἡ διάλεκτος Βοιωτῶν. 332. Τάων.] 

Τούτων. Αἴ-] Λΐτινες ᾖἸοιρανέουσι.] 

Διατάσσουσι. 333. Πτολίπορθες.] Πό- 

λεις πορθοῦσα, πολεμική. Ἡ γὰρ αὐτὴ 
᾿Ενυὼ, δαίµων ἐστὶ πολεμική. ἧς οἱ νεώ- 
τεροι Ποιηταὶ υἱὸν εἶναι φασὶ τὸν Ἂρεα. 
καὶ διὰ τοῦτο καλεῖσθαι ᾿Εννάλιον, µη- 
τρωνυμικῶς. 234. "Ὅμιλο.] Πλῆθος, 

Ἡ γὰρ λέξις αὕτη πλείονα ση-- 

µαίνει. ποτὲ μὲν τὸ περιποιεῖν καὶ δι- 
, ΠΕ με νο δόναι. ὡς ἐκεῖ Ἡρωσὶ μὲν καὶ Ἔκτορι 
α ν | 

κῖδος ὀπάζει. ποτὲ δὲ τὸ καταφέρεσθαι. 
ς 3 -] / λε .»3 ὡς ἐν ἐκείνοις' Χειμάῤῥους κατ' ὄρεσφιν 
ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ. ποτὲ δὲ, τὸ ἐπι- 
λέγεσθαι' ὡς ἐκεῖ 'Ἡ καὶ νεώτερον υἱὸν 

: κ 
ὁπάσσατο Κυδαλίµοιο. ποτὲ δὲ τὸ δι- 
ώκειν. ὡς ἐνθάδε' ᾽Αλλ' ὅτε δή ῥ' ἐκί- 

χανε πολὺν καθ’ ὅμιλον ὀπάζων. 3936. 
"Ακρην οὕτασε χεῖρα.] Ἐκ τοῦ σύνεγγυς 
ἄκραν τὴν χεῖρα αὐτῆς ἔτρωσε. Μετάλ- 
µενος.] ᾿Εφαλλόμενος. 337. Αβλη- 

χρήν.] ᾿Ασθενῇ, ἁπαλήν. Ἐϊθαρ.] Εὐ- 
θέως, καὶ παραχρῆμα. ᾿Αντετόρησε.] 

Διῆλθε, διέτρησεν. 338. ᾽Αμβρεσίου.] 
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πρυμνον ὑπὲρ θεναρος" ῥεε δ ὤμ[βροτον αἷμα βεσῖο. 

ἴχῶρ, οἷος πέρ τε ῥεει μακάρεσσι θεοῖσιν" 

οὐ Ὕαρ σΊτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αἴθοπα  οἳ, οἱνον, 

τοῦνεκ᾽ ὠναίμονές εἰσι, καὶ ἀθάνατοι καλέονται. 

ἡ δὲ μέγα ἰώχουσα ὠπό ἐο κάβββαλεν υἱόν' 

καὶ τὸν μεν μετα χερσὶν ἐρύσωτο Φοῖιος ᾿Απόλλων 
κυανεη νεφέλη, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων 

χαλκὸν ενὶ στήθεσσι (βαλὼν, ε εκ. θυμον ἔλοιτο. 

τή δ) ἐπὶ µακρον ἄὖσε [βοὴν ὠγαθος Διομήδης" 

Είκε, Δάς θύγατερ, πολέμου καὶ θηνοτήτος., 

΄ οὐχ, ἅλις, ὅττι γυναϊκας ἀνάλκιδας ἡ ἡπεροπεύεις : 

349 

946 

3 

841. αἴθοπα Εαΐνον. 843. μέγα Ειάχουσα---Εἴ, ἀπό Γεο. 
344. νυ]ς. ἐρύσσατο. 346. νι]ς. ἔληται. 3490. ἦ οὐ ξάλις. 

6ταης: α (γα εἰαδοταία νονες φαροτίπ]εοία, Υθ]ῖ Ιηδίαγ: Ἡ. πέπλος χαρίς. Βαπῦ 
Ἀπίοτα Ολατίτος ἵπ Ὑοποτῖς οοπιανενπίο, αέ {απαι]σο, 6 Ρεϊος νἰζρ Ἰποτα, αἀθοηιθ 
οριΙ5 Γαοϊαπῖ Ἠθγος δὲ νοσίοπι ἴθχιηζ.---330. πρυμνὸν ὑπὲρ θέναρος, Ἡ. Θ. κατὰ τὸ πρυμνὸν 
σης λοθιρὸςν ὑπὲρ ῥέναφοςν εχίγεπια ππαηας ρατίθ, καρτα νο]ατη, αἆ οπτρυπῃ. Τη. 458. οὔ- 
πασε ερ ἐπὶ χαρπῷ. ει Ραπ]]ο απίε 356. ὤκρην χεῖρα. 

390. 949. ῥὲε δ ἄμββοτον αἷμα θεοιο, ἐχὼρ, ποπ ἵαπηιιατα Ἠου δῖξ Ποπηθῃ ποστς 
θά αρροδίσαπας καηριαῖν ἀθογαπα, δαοσα5 Ἠ]α, 5ο Ἠππος θηι]δ, καπριπθ Τ6ΠΙΠΟΣ, 
αια]]ς ογθάΙ Ῥοίοςί 6556 ἀθοναπα, αἱ πο. Ίου οἶδο εὐ Ρο ααπίας, ο πιογίαΠαπα 
εαηριῖς Ῥααίιις. 

34.246. Αροΐο Ἔπθαπα 5θιναί. Ἐκ Ἡ. ]. ἀποαπι 65ςο ἀθῦεί ]ιά Ἠοταβϊ: εἰς 
πιο φεγυαυῖέ «{ροζίο, εἰδὶ οἳ αῑα Ίοσα δαπῖ, ἵπ φπἷθας ΑΡο]]ο Ίου παϊηϊκέθτῖαπη ργρίαίς 
εἱο Αροπονί, Απίοποσίς {. ὢ, 506. οί Ηεοίοσί σπα ΑοἨΙ]]ο οΟΠΏρτθςςο ΠΠ. Υ. 493. Βειναῦ 
αιίεπι «Έποθαπη 345. (ἐν) κυανέη νεφέλη πας ὑδοίπα οἳ νἰκαϊ κα άπισατη. 

34]---27ο. Ίποτερας Ψεπετοπι Ὠϊοπιεάο5 Γασετο Ἰπδδαπι: εαπι αὐάποῖε τὶς: 
Ματεῖς οπστα ἴπ ΟΙγπιρυπη νθοία τις επς ἵπ πιατνῖς Ώίοπες απηρί]θχιις.---- 

πΙΟΣ 

υ) . 
Θείου. Ὃν οἱἳ.] Ὅνπερ αἰτῃ. Κάμω.] σῖτω, ἀλλ ἀμβρεσίαν. οὗ πίνουσιν αἲ- 

ο ” 
Ἔκαμον κατασκευάζουσαι. 330. Ἡρυ- Όθυπα οἴνο, ἀλλὰ νέκταρ. "Εδυυσν.] 

Ἐσθίωσιν. Ἀἴθοπα.] Μέλανα. 342. 
Τοῦνεκα.] Τούτου χάρι. ᾿Αναίμοες.] 
” Άνευ αἵματος. ᾿Αναίμονες μὲν, ἐπεὶ οὐ 

/ αρ νο 4 ο ορ 
τρέφονται" ἀθάνατοι δὲ, ὅτι ἀγαίμονες, 

» ν ον. 
μνόν.] Τὸ ἔσχατον. “Ὑπὲρ τὸ κοῖλον τῆς 

/΄ / Ν κ) ν - - 

χειρός. Λέγει δὲ τὸ μεταξὺ τοῦ λιχανοῦ 
δακτύλου καὶ τοῦ μεγάλου. τὸ σαρκῶδες 

.- [ον ” καὶ κοῖλον τῆς χειρός. “Ῥέεν.] "Έββει, 
ἐφέρετο. "Αμβροτον.] Θεῖον, οὗ οὐ µετ- “Ὁ γὰρ θάνατος ψύξει τοῦ θερμοῦ γίηνε- 
έχουσι» οἳ ἄνθρωποι. 349. ᾿Ιχώρ.] Ὕ- ται. 343. Ἰάχοσα.] Ῥήσασα, κρά- 
γρασία τὶς διεφθαρµένης σαρκὸς ἕφαιμας. ἕἔασα. ἸΚάββαλε.] Κατέβαλε. 844. 

Οἵος.] “Ὁποῖο. Μακάρεσσι.] Τοῖς µα- Μετὰ χερσί.] Διὰ τῶν ἑαυτοῦ χειρῶν. 
καρισμοῦ ἀξίοις θεος. 34ι. Οὐ γὰρ Ἐρύσατο.] ᾿Εφύλαξεν, ἔσωσε. 345. 
σῖτον ἔδουσιν.] Οὐ διὰ τὸ μὴ ἄρτον αὐ- Ἐνανέῃ νεφέλῃη.] Μελαίνῃ νεφέλῃ. Λέ- 
τοὺς ἐσθίειν, μήτε οἶνον πίνειν, θεοὶ ὁ ὑπάρ- 

χουσι, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀθανάτους εἶναι 
γει δὲ, τῇ ἀορασίᾳ. 347. Τῇ δ' ἐπί.] 
Ἐπὶ ταύτη δέ. 348. Εἶκε.] "Ὑποχώ- 

τῶν τοιούτων τροφῶν ἀπέχονται. Οὐ Ρε. 
Ξ τς νο 

γὰρ σῖτον ἔδουσι.] Καὶ μὴν πολλὰ τῶν 
ο αγ 

ζώων οὐ σῖτον ἔδουσιν, οὐκ οἶνον πίνουσι, 
Ν ε Μ " Ελ ΄ ΄ ᾿ καὶ οὔτε ἄναιμα, οὔτε ἀθάνατά εἰσι. 

΄ 

Τοΐνυν προσυπακουστέον τὸ, οὐκ ἔδουσι 

Δηϊοτῆτος.] Τῆς μάχης. Παρὰ τὸ 
ἐν αὐτῇῃ πολλοὺς ὃηοῦσθαι, ὅ ἐστι, Κό- 

πτεσθαι. 349. Ἡ οὐχ ἅλις.] Ἡ οὐχ 
αὕταρκες. ᾿Ανάλκιδας.] ᾿Ασθενεῖ. ᾿ἛἨ- 
περοπεύεις.] ᾿Απατᾷς διὰ τοῦ ἔρωτος τοὺς 
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εἰ ὃε σύ ν ἐς Τόλεμον πωλήσεαι, ἦτέ σ᾿ ὀἵω 
ῥιγήσειν πόλεμόν γε, καὶ εἴ χ’ ἑτέρωθι πύργοι. 
Ὃς ἔφαθ” ἡ δ ἀλύουσ ὠπε[βήσωτο" τείρετο ὁ) αἰνῶς. 

τὴν μεν ὥρ᾽ Ἶρις ἐλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ᾽ ὀμίλου, 

ὠχβομένην ὀθύνησι" μελαίνετο δὲ χρέω καλόν. 
εὗρεν έπειτα μάχης επ᾽ ἄριστερω θουρον Αρήα 365 
Ἰμενον' περι δ) ἔγχος ἐκέκλιτο, ἤ 

ος 

καὶ ταχε 

ἡ δε, γνυξ ε ἐριπουσα, κασιγνήτοιο φίλοιο, 

πολλο, λισσοµένη, χρυσάµπυκας ἤτεεν ἵππους' 

Φιλε πασίγνητε, κόμισαί τε µε, δές τε μοι Ίππους, 

353. Ῥοτίο [ις τὴν μὲν Εῖρις σοιηρατα 368. 
350. γα]ς. κασίγνητ᾽ ἐκκόμισαι Εἴ ΠΙΟΧ δὺς δέ µοι. 

353. ἀλύουσα, ἀδημονοῖσα, ἀ]ονο αβεσία.---353. 15 Ἠπο Ἰπέεγνθηίέ, π]]ο ζαποπῖς 
απέ ον ήρθα: Βιπιῖ]ο πποπ ατα Ίάπη δαρ. Τ. 121. Ίου Παυευαί, χροῦε ἐμελαίνετο 
εαπριίπε 6 να]πετα οιηϊσαπία: ποπ Πνους.---355. Μαιν 5ρ. ν5. 3δ. 36. οκ οὐπιροβῖ(Ο 
Έα ραρπα α Μήπεινα αὐάποίις αἆ Βοαπιαπάγαπα οοηκεάθνας. Οιιοὰ απίθπι ἐπ ἀριστερὰ 
ἀἰσέατα οδς, α- ρατίβας Έτο]απογαπα πίθ]Ισοπά τα οδί, ἵπ απ ὔθς γεγκαραίιιτ Ὑδηας 
Ῥαρπαναίας ἵπ οπππρο Ιπίος Ἀπποθπίθπα οἱ Βοαππαπάνπας Ἐτοαπϊς Ἀοαπιαπάετ α 
Ίνα οταίς αἲ Ῥαρηα ογίαπα νοτιοραίαγ ἵπ α]ίοτο οογΏ. ναυνις Βἰπιοθηίοπα, αἀθοφιιθ 
1π ἀρχίτα Ττο]αποτυπηα εἰ Ίνα Αολίνοναπα ρανίο. ος Ιίαφιθ ραρηα εκοθεάθης κἰ- 
ΠΙδίΓΟΥΝΗΠΙ αἆ Ματίοπι κο οοπ{οτί, αά Ῥοαππαπάτιπα κοἀθηίοπι.----356. (ἐν) Πΐρι δὲ ἐκέ- 
χλιτο (ἐπ) τῇ γῇ) τὸ ἔγχος, καὶ ἵππω (5οἵ]. ἵσταντο, φαοὰ εκ ἐλέκλιπο οοϊθπάνιπι ετῖί :) 
Μαις οππα απ] οὗ οπγτα οπΗρίπο ἴδοας ππογίαΠνπα. οσπ]ῖς ορ ποπ. Ῥοΐθταϊ.--- 
357. γνὺξ ἔριπουσα, πο τί οκ Επδία(μίο ΟἸατ]κε νι], ας 5αρρ]ος Πονοί Ἰοπιις Ματς 
ποᾷ νήήπη ἀθ[οσία, αέ τοῦος 4θ Πογοῖῦας να]πεγαθῖς: Ῥαπ]]ο απίθ ν5. 290. παας γνὺξ 
ἐριπὼν, ΠΙΑΠΙ ΤΕΙ 1Π. ἴθγγα 868 ΝΙΒΙΙΠΘΙΙΣ: πηος ν5. 37ο. εοἆσπι πποᾶο ἡ ὃ' ἐν γούνασι 
πίπτε Διώνης, νΙΠΡι5 4θβοΙΕῃς.---358. χρυσάµπυκας ἵππους, χρυσΏν ἀναδέσμην ἔχοντας, 
ἀῑκίε αῦεηίος Παβατα ν]ία απτθα Υο] κἰπη 1 αἱιο ογπαπηεη ϱοποτο ἹπιρΙαίαπι.---350. 
πηθὶ ΟΗΓΑΙΗ 5501ρ6, εινα 118. ΤῬαίτθια 61 αρρο]]αί, οσα ἵ9, οοπίτα Ύπαπα αἲ 
Ῥοθίρ πατταπί, 6 ἆονο παταςδ ογαί, 5δοιπάἁπα Ηεδίοάυτα, πετ δηπππέας ΑΡο]ο- 
ἀοπιι5 οἱ αλ]. 

ἄνδρα. 35ο. Πωλήσεαι.] Φοιτήσεις, σῶμα. 355. Ἐπ' ἀριστερά.] ᾿ΕἘπὶ τὸ 
παραγενήση, Ἶ ἀναστραφήσῃ. 851. ἀριστερὸν τῆς μάχης μέρος. Θοὔῦρο.] 

356. 
ος, λ Αρ ο 
ἐκεκΛιτο, και ταχε π- 

Ἰὸν ὁρμητικὸν καὶ πολεμιστήν. 
ή ορ 
Ἠέρι δ' ἐγχος 

5 Ν ση πω.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὁμίχλη δὲ αὐτοῦ ἐκεκά- 

Ῥιγήσει.] Φρίξειν, εὐλαβηθῆναι. “Ἑτέ- 

ρωθι.] ᾿Αλλαχόσε. Πύθηαι.] ᾿Ακούσης, 
νῷς. “ δὲ λόγος ἐὰν πάλιν ἔλθης εἰς 

πόλεμο», τηνικαῦτα σε κακῶς διάθωµαι, 
ὡς καὶ ἄλλοθί πουν πόλεμον ἀκούσασαν 

εὐλαβηθηναι. 352. ᾿Αλύουσα.] ᾿Αδη- 

μονοῦσα, καὶ οἷο λύσιν μὴ εὑρίσκουσα 
τῶν κακῶν. ἍΑἰνῶς.] Δεινῶς, χαλεπῶς. 

353. Ἑλοῖσα.] Δαβομένη. Ποδήνεμος.] 

Τοῖς ποσὶ ταχεῖα. Ἐξαγ ὁμίλου.] ᾿Εξ- 

ήγαγε ποῦ πλήθους. 354. ᾿Αχθο- 
µένην.] ᾿Οδυνωμένη», βαρουµένην. ᾿ὉΟ- 
δύνῃσιν.] ᾿Οδύναι. Μελαίνετο δὲ χρύα 

καλόν.] Μέλαν τὸ σῶμα αὐτῆς ἐγίγνετο, 

ὅ ἐστι, ἐπελιδνοῦτο τὸ καλὺν αὐτῆς 

/ / 
"Ἠιτεεν.] Ἠιτει. 

” Ν / Ν φαν ιο) Ε) Ἄυπτο τὸ δόρυ καὶ οἱ ἵπποι. ὃ ἐστιν, ᾱ- 
:λ / 
Ίν. Ἐκέκλιτο.] Περιεκέκλιτο, 

/ Ν η αμ. περιέκειτο. Ἰδαὶ ταχέ’.] ᾿Αντὶ τῶ, οἳ 
ταχεῖ. 357. Τνύξ.] ᾽Αντὶ τοῦ, ἐπὶ 
γόνυ. Ἐμριποῦσα.] Πεσαῦσα. 358. 
Ἀρυσάμπικας.] Χρυσοχαλίνους,, ἀπὸ µέ- 

ρους, ἣν Χρυσοκόμους. Κυρίως γὰρ ἄμπνξ 
καλεῖται σειρὰ κατώχρυσος, Ἡ ἀπὸ µετ- 

όρατος 

ώπου τεινοµένη, ᾗ συνδοῦνται αἱ τρίχες. 

350. Φίλε] Προσ- 

φιλέστατε. Κασίγνητε.] ᾿Αδελφέ. κ- 
/ . 7 Ὅ 

κόµισαι.] ᾿Επιμελείας καταξίωσον, πε- 
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ὀφρ ἐς Ὄλυμπον | ἴκωμαι, ών ̓ ἀθανάτων ἔδος ἐ εστί, 36ο 

λίην ἄχθομαι ἕλκος ὅ με βροτος οὕτασεν ἀνὴρ 

Τυδείδης, ὃ ὃς νυν ας καὶ ἂν Δε πατβρὶ μάχριτο. 

Ὃς φάτο" τῇ δ' ὥρ᾽ Ἂρης δώκε χρυσάμπυκας ἵππους' 

ἡ δὶ ες θιφρον ἔβαινεν, ἀκηχεμένη φίλον ἤτορ. 

παρ δὲ οἱ Ἶρις ἔβωνε, καὶ ἡία λάζετο χερσὶ, 

µάστιζεν δ ἐλάαν» τῷ δ οὐκ άέκουτε πετέσθην. 

αἴψα μα ἔπειρ Ἱ ἔκοντο θεῶν ἔδος, αἶπυν Ὄλυμπο. 

ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε ποδήνεµος ὠκεα Ἶρις, 

λύσασ᾽ εξ ὁ ὀχεων, παρα δ' ἀμββρόσιον (δάλεν εἴδαρ. 

ἡ δε ἐν γούνασι πίπτε Διώνης ὃἳ Αφροδίτη, 

μητρὸς έης᾽ ή δ' ὠγκαᾶς ἐλάζετο θυγατέρα Ἡ Ἰν, 

χειρί τέ μυ κατέρεζεν, ἔ ἔπος τ᾽ ἔφατ εκ τ ὀνόμαζε' 

Τίς νύ σε τοιώδ. ἔρεζε, Φφίλον τέκος, Οὐρανιώνων 

µανγιδίως, ἆ ὡς εἴ τι κακον ῥέζουσαν ε ενωπή : 5 

Την δ ἡμειβετ' ἔπειτα φιλομμειδης Αφροδίτη: 
οὗτώ με Τυδεος υἱὸς, ὑπερθυμος Διομήδης, 

865 

379 

375 

36ς. πὰρ δέ Εοι Εδρις (15 ν]ῖοδα φαπί ν. 008. 
3608. ὠκέα Ερις. 

372. κατέρεξε, Γέπος. 

363. νυ]ς. τῇ δ' "Αρης. 
366. ἀξέκοντε νη]σο ἄκοντε. 
371. μητρὸὺς Εῆς---θυγατέρα Γήν. 

365. Ῥγωκίο οσὲ αἆ παϊηϊκίθίατη οπστας τοσεπά1 Ττὶς, αέ αΏΡῖ ᾳποφιθ: ἐμάστιξε δὲ 
ποὺς ἵππους, ὥστε αὐτοὺς ἐλῶν τὸ ἅρμα.---360. ἵπ Ό]γπαρο οὐ Ἠου ν]άες Ἠππαπο πποτθ 
αἀοτπαίαπη, αἱ οφ ῖ]α 1ο οἶπς, 

Τ1---41τ. Ὠϊοπα εκοπηρ]ῖς αἱίοτηπα ἁρογαπα, αιῖ εξ 1ρδί τησ]α α πιογία]ῖρας Ρεγρεςεὶ 
καπ, ππθπιογα(ἶς, Βμαπι φοἰαίαγ δὲ να]ηιις καπαζ.. Οσπαίιις Ίουας πιγ(λῖς ο Ργίκοῖς, ξ 
Ρτοβαθ!]ε Βέ, οπγπηηῖθας ρεεςδς τον ἵη Ἡψ «ἴνθικο οοηδ]ο ππειποταίς α Ῥοοία Ἱία 
πβροιπίας, αὲ Ίππα οι ἀθο α πιογίαΠῦιας τησ] Ἰαβίέος 6556 ἀοοθας Ὠϊοπα. Βαπί 
εχεπιρ]α Ματς, ο αποπῖς, ο Ῥ]αίοπίς. Τηβα Ξ. 340: 8ᾳ. νιάθερῖπιις αἨπιά. Ῥοπιπἳ 
τηα]θ α 1οτε πιπ]εαΏ ργορίος Ἠετοι]επῃ παιΕγαρΊιτη 5ορί{ο ὦᾖονθ. 

374. µαψιδίως νοσαβα]απα ρεποτα]θ Ῥτο φἰηρι]ατῖ, ἴρππθτατίθ, ὑβριστικῶς. ἨΏΠΙ Ῥθς 
58 μὰν Εδί οὐ χατὰ κόσμον, πῖ 5ῤ. Β. 214. ΥΙ4ΙτηιΙδ. ἐνωπῇ. (ἐν) ἔνωπῇ, Ῥαΐαπῃ, ραῦ]1ορ, 

Αἰπύν.] Ὑψηλώ, 3468. Ποδήνεμος.] 
Τοῖς ποσὶ ταχεῖα. 3690. Παρὰ δ' ἀμ- 
βρόσιον βάλεν εἴδαρ.] Παρέβαλε δὲ αὖ- 
τοῖς τὸ θεῖον ἔδεσμα. Ὁ ἐστι, τροφήν. 
371. ᾿Αγκάς.] Εἰς τὰς ἀγκάλας. ᾿Ελά- 

ζετο.] ᾿Ελάμβανε. Θυγατέρα ἥν.] Την 
ἑαυτῆς θυγατέρα. 373. Τίς νύ σε.] 
Τίς δή σε. Τοιάδ. ἔρεξε.] Τοιαῦτα εἰρ- 

γάσατο, ἢ ἕδρασεν. Οὐρανιώνων.] Τῶν 
ἐν οὐρανῷ οἰκούντων θεῶ», ἢ ἀπὸ τοῦ Οὐ- 
ῥρανοῦ τὸ γένος ἐχόντων. 374. Μαψι- 

δίως.] Ματαίως. Ῥεζουσαν.] Πράττου- 

ῥίσωσον. Ὅθεν ἱπποκόμοι, οἳ ἐπιμελού- 
µενοι τῶν ἵππων. 36ο. να.) Ὅπου. 
ἝἜδος,] Ἕδρασμα, κάθισμα, οἴκος. 361. 

Δίην.] Λίαν, πάνυ. "Άχθομαι.] Βαροῦ- 
µαι ὑπὸ τοῦ τραύματος. 302. Ὃς »ῦν 
γε καὶ ἂν Δι πατρὶ µάχοιτο.] Ὃς οὐκ 
ἂν ἀπόσχοιτο οὔτε τῆς πρὸς τὸν Δία µά- 
χης. 364. ᾽Ακηχεμένη.] Δυπουμένη. 
Ἀός. Πὰρ δέ οἱ.] Πὰρ αὐτὴν δέ. Λά- 
ζετο.] ᾿Ελάμβανε 366. Μάστιξεν.] 
Ἔπληξεν. ᾿Ελάαν.] Ἐλαύνει.. 
κοντε.] Οὐκ ἀπροθύμως, ἀλλὰ προθύµως. 

ν 
Οὐκ ᾱ- 

Πετέσθην.] Ἔτρεχον. ὑπερβολικῶς. 367. 
νο. 1. 

Ἐνωπῇ.] Ἐν ὄψει, φανερῶς. 37 

Σ]1 
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τ/ » ην / Ὡν « . ” 

ουνεκ εγω Φιίλον υἱον ὑπεζέφερον πολεµοιο, 
να ΔΝ ἂν / Ν Ἴ ορ 

Ἀιγείαν, ος Εµοὶ παντων πολυ φιλτατὸς εστι. 
3 ον 5/ 2 ον.) ο ΄ ον 

ου γαρ ετι Τρωων καὶ Αχαίων φύλοπις αινή' 
3 5 / 3 / / 

αλλ δη Δαναοσί γε καὶ ἀθονώτοισι µαχονται. 38ο 

Την ο ἡμείβετ᾽ ἔπειτω Διώνη, δία θεόων" 

τέτλαθι, τέκνον ἐμον, καὶ ἀνάσχεο, κηδοµένη περ᾽ 

πολλοὶ γὰρ δὲ τλήµεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

εξ ὠνδρῶν, χαλέπ᾽ ἄλγε ἐπ᾽ ὠλλήλοισι τιθέντες. 
τλή μεν Αρης, ὅτε μυ Ίωτος, κρατερός τ΄ Ἐφιάλτης, 385 
1π αΠογιπη οσα ασ οοπδρεοίι.---283. Μι] ες ποδίτο ογάίπα {ο]εγανίπις πησ]α 
ππογίαΠνιις Ἰπβ]οία, 1ρδῖ ἐπιπιβέντες ἀλλήλοις ὄλγεα Ἡ. 6. κακὰ, αιιοὰ Ἱπ[γα, ταδί 1άθηα 
οβαίαπα οσσαττῖς, 874. ἀλλήλων ἰόπητι. 41 Ἱοπαίπάπα ορθτα δη αιδί, αἱ δ1δῖ πππίιο 
π]α]α 1Π{ογγθηί.---305. Ὦο Α]οϊάϊς αἰία ποίῖοτα ν. ἵπ Αγροϊϊοά. Τ. 7, 4. ο. Οάγ5». Λ. 

Οὗὖτά με.] "Ετρωσέ µε. “Ὑπέρθυμος.] 

Μεγαλόψυχος, γενναῖο. 377. Ὑπεξέ- 

φερω.] Ὑπεκόμιζον, ἐξέφερο. 3758. Ἔ- 
στί.] "Ὑπάρχε. 3470. Οὐ γὰρ ἔτι 
Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰή.] Δεινὴ 

μάχη. Ἡροσληπτέον δὲ τὸ, ἐστί. 382. 
Τέτλαθι.] ἹΚαρτέρησον. ὑπόμεινον. ᾿Λνά- 
σχεο.] ᾿Ανάσχου. Κηδοµένη περ.] ἹΚαί- 
περ λυπουμένη. 383. Τλῆμεν.] Ἔκαρ- 

τερήσαµε», ὑπεμείναμεν. 3854. Εξ ἂν- 
δρῶν, χαλεπ᾽ ἄλγε ἐπ ἀλλήλοισι τιθέν- 
πες. "Ὑπὸ ἀνθρώπων, ἀλλήλους κακῶς 

πράσσωτες. 3585. Τλῆ μὲν ρης, ὅτε 

μιν ὭΏτος κρατερός τ᾽ ᾿Εφιάλτης.] Ἔ- 

καρτέρησε μὲν ὁ Αρης, καὶ ὑπέμενεν. 
Ὥτος δὲ καὶ ᾿Εφιάλτης, ᾿Αλωέως παῖ- 

δες, καὶ Ἰφιμεδείας, κατ ἐπίκλησιν δὲ 

Ποσειδῶνος, µέγιστοι καὶ ἰσχυροὶ γενό-- 

µενοι, ἔπανσαν τοὺς πολέμους. Διὸ ἐμυ- 
θεύθη, ὅτι ἔδησαν τὸν Δρην. Ἰλῃ μὲν 

"Αρης.] ᾿Αρίσταρχος ἀξιοῖ τὰ φραζόµενα 

ὑπὸ τοῦ Ποιητοῦ μυθικώτερον ἐκδέχεσθαι, 
κατὰ τὴν Ποιητικὴν ἐξουσίαν, μηδὲν ἔξω 

τῶν φραζομένων ὑπὸ τοῦ Ποιητοῦ περι- 

εργαζομένους. Ὥτος οὖν καὶ Ἐφιάλτης 

γόνῳ μὲν ἦσαν Ποσειδῶνας, ἐπίκλησιν δὲ 

᾽Αλωέως. Οὗτοι, ὑπερφνεῖς κατὰ μέγεθος 

γενύµενοι, τὸν "Αρην παρ αὗτοῖς ἔδησαν. 
Χρόνου δὲ διελθόντος Ἡ ρίβοια, µη- 
τρυιὰ μὲν τούτων, γυνὴ δὲ ᾽Αλωέως, 

ἔπεισε τὸν Ἑρμῆν, ὅπως κλέψη τὸν 

ἜΑρην, κἀκείνους αὐτοὺς, ἀντὶ τῶν ὃε- 
σμῶν, εἰσπράξηται τιμωρία. ὍὉ δὲ, 
πεισθεὶς, τοῦτο ἐποίησε. Οἱ δὲ οὖδὲ 

/ φω « / 3 ΄ 3 ΄ τότε τῆς ὑπερηφάνου ἀδικίας ἐπαύσαντο, 
/ ἀλλὰ ραν καὶ ᾿Άρτεμιν ἐπείραζον. 

/ .ω 
᾿Αγανακτήσασα δὲ Αρτεμις, κυνηγετοῦ- 

3 .- 2. ”/.. ο/ Ν 

σιν αὐτοῖς ἔπεμιψεν ἔλαφον, ἥτις μεταξὺ 
τῶν δύο εἰσελθοῦσα, παραιτία τελευτῆς 

αὐτοῖς ἐγένετο. Ἡροϊέμενοι γὰρ ὡς ἐπ᾽ 

αὐτὴν τὰ δόρατα ἀμφότεροι, τῆς μὲν 

ἀπέτυχον, ἀλλήλους δὲ πλήξαντες, ἀπέ- 
ή » θανον. Άλλοι δὲ πιθανώτερον ἐξηγούμε- 

Ν ς ΄ ν . ” ”δ ΄ 
οι τὰ "Ὁμήρου, τοὺς ᾿Αλωείδας τούτους 

φασὶ γενέσθαι βασιλεῖς τῆς Ἑλλάδος. 

Πολλῆς δὲ καὶ βαρβάρου γῆς ἐπικρατή- 
- ᾗ 

σαντας, καταπαῖσαι τὸν πόλεμον, καὶ 

τὰς εἰς αὐτὸν παρασκενὰς, καὶ ἐν εἰρήνῃ 
ω ͵ αν ΙΕΙΗΡῃ ν 

ποιῆσαι βιοτεύει τοὺς ἀνθρώπους.. δΔιὰ 
, πν ον ν / 

τούτου ἔδοξαν δῆσαι τὸν Αρην., τουτέστι, 

τὸν πόλεμον. Οἱ νεώτεροι δὲ ἱστοροῖσι 
” 

ποιηταὶ, µόνον τὸν ᾿Αρην ἀπολειφθέντα 

τῶν ἄλλων θεῶν ἐν τοῖς Ὑπερβορέοις µέ- 
ρεσι συλληφθῆναι, καὶ συνδεθῆναι ὑπὸ 

τῶν ᾽Αλωειδῶν, καὶ διατεθῆναι εἰς Κέ- 
/. .» ” / 9 3 .. 

ραµο», πόλιν τῆς Καρίας καὶ ἐνταῦθα 
βασανισθῆναι μησὶ τρισκαίδεκα, μέχρις 
οὗ ἡ ̓ Ερίβοια, ἡ τῶν ᾽Αλωειδῶν μητρυιὰ, 
ἐμήνυσε τῷ "Ἑρμῆῃ, ὁ δὲ ἐξέκλεψεν αὖ- 

τό. Οἱ δέ φασι», ἐν τ]δε τῇ ἱστορίᾳ 
ὃν τη , / ο 

περὶ τῶν μετεώρων διαλέγεσθαι τὸν “Ὁ- 

µηρον, μαθηματικὸὺν ὄντα. ᾿Επεὶ γὰρ ὁ 

Αρεος ἀστὴρ, ὃ Σιδήρειος καλούμενος, ἐν 
ο Ν / τῷ Λέοντι γιγνόμενος, ἀκτὼ μησὶ στηρί- 

ζει κατὰ ποῦτο λέγει τὸν Ποιητήν' 

Χαλκέῳ ὃ᾽ ἐν κεράµῳ δέδετο τρισκαίδε- 
κα μΊνας τῷ πλείοι ἀριθμῷ χρησάµε- 
νον διὰ τὸ ἄστρω. ἈΧάλκεον δὲ πίθον 
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παΐῖδες Ἄλωηος, δησαν κρατερῶ ενὶ δεσμῶ. 

χαλκέῳ δ ἐν κεράµῳ δεδετο Τρισκαίδεκα. μήνας" 

καί υύ κεν ν8 ὠπόλοιτο” Αρης, ἅτος πολέµοιο, 

εἰ μὴ µητρυΏ, περικαλλῆς Ἠερίβοια, 

390:---310.---387. Καλκίῳ δ' ἓν κεράµῳ. ἔρδα Ἠωο νοκ το 6π06Γ6 Ῥοδία απθζηαἰπίθπα 
Γαυα]ω ατραῖές Ἰαρίαις Ἅανς νι νἰποι]ῖ ἐπ «αϊοιία αΠέηθα, 88 εργο Γοπίρα» 
αἰΐνο πποάίς ἠπδίπισία, 86 οπιίπο ἷᾷ φιιοᾶ Βσπιατη οφφοί, ο νους ἀεο]ανανίε απίῖ- 
απίαδς απα]ΐς. Ες ασγῖς αΏθπσα Ώαπαθς. Ἠο]ίοπα αὐ Ἠππησηα 5ορίο οἱ παίαγα Ἡι 
49ος (παπφίουτο Ἰαιιά οναδῖς τιςῖς Ί]α οίας, αἱ οἱ ἀἰμίωγπα οαρευαιῖς αγιηηεῖν 
οοπικιίιό αγίεπι πε ἱ{ιόιτη 2 αἱνεο ἀϊσθνοί, πῖςὶ Ἠρεναίις Βανος: Ίο ο ῖπα 

από Ί]α νν. 388. ἀπόλοιτο, ἨΝΙη9 τος πολέμοιο. Ἱί 9.0ρθ. Ρροτιπαρϊέεν ΡΚΗΒΗΝ.--- 
389. Πετίδαα, πονενοα Αοάατιπη, 4108 πονοτοα] οὐἵο ρτοβθηιιία ο5κε νἰάεία, αἱ 
ἨΠονοισῖο ρνοᾶστεί Ίουυση, 41ο ΆΤανς α ρεϊνὶρηϊς ος μαυοτοίας. Ῥηοτῖνιις παρε ῖς 
Ἀ]οσις. ἀπκοτας Ερήπιοδῖαπα, (Αροϊ]οᾶ. 1. τν 4. δ. 2.) απ ος Νερίαπο Ῥεροτεναί 

/ Δ / . Ν ο] Εν) 
λέγει τὸν λέοτα. Ἐν Ὑὰρ Τ ζωδίφ 

, / «ο εἰ 
τούτῳ γενόμενος ὁ ἥλιος, ἔξοπτα ποιεῖ, 
καὶ μεγάλα καύµατα, ὥς φησι καὶ 
π δει προ ῃ / 
Άρατος Ἓνθα μὲν Ἰελίοο θερείτατοί 

εἰσι κέλευθοι. Αἱ δέ που ἀσταχύων κε- 

νεαὶ φαίνονται ἄρουραι' ᾿Ηελίου τὰ πρῶ- 
Ὦ ; , , 

τα συνερχοµενοιο λεοντι. Βέλτιον λέγειν 
Ν ιο) . ο] 

δὲ, ὅτι φιλοσοφεῖν ΘΒούλεται διὰ τῆσδε 
” ες / ε ΔΝ 3 ϱ. ” ΄ 

τῆς ῥαψφδίας, ὡς καὶ δι ὅλης τῆς ποιή- : ς 
σεως. Αρην οὖν ὀνομάζει τὸν θυμὸν, 
π. ΔΝ ΔΝ 

τον δὲ καὶ ᾿Εφιάλτη», τοὺς ἐν παιδείᾳ 
/ 

λόγους. τούτῳ γὰρ ὁ μέν τις ἐκ µαθή- 
ν / - ος 

σεως καὶ διδασκαλίας κωεῖται" ὁ δὲ ἔτε-- 
”» νι ο ΗΕ, 

ῥός ἐστι» ἐνδιάθετος, καὶ ἐκ φύσεως παρ- 
/ - . 

ἐπόμενος τοῖς ἀνθρώποις. Ἵὺν μὲν οὖν 

διὼ τῆς µαθήσεως διδασκόµενον λόγον, 
Ὥτον προσηγόρευσεν, ὅτι διὰ τῶν ὥτων 

αὐτὸν καὶ τῆς ἀκοῆς ἐκμανθάνομεν παι- 
δευόµενοι. Τὸν δὲ ἐνδιάθετον, καὶ ἐκ φύ- 

σεως παρεπόµενον τοῖς ἀνθρώποις, Ἐφι- 
άλτην ὠνόμασεν, 

α/ ἐφαλλόμενο, ἠτ᾽ 
διανοίαις ἡμῶν. 

τρ ν υ ΄ οἷον τὸν αὐτομάτως 
οὖν ἐπερχόμενον ταῖς 

Ὑπὸ τούτων δὲ ἄμφο- 
, ών ν Μ ν 

τέρων φησὶ δεθηναι τὸν ᾿Άρην, τουτέστι, 
Ἀ Ἡ ν ς Ξ 

τὸν θυμὸν, καὶ ἐπὶ πολὺ βασανισθῆναι. 
ο σέ ος ο / ἐπειδὴ οἱ ἐν παιδείᾳ λόγοι ἐκπαιδεύονσι 
καὶ διδάσκουσι τοὺς ἀνθρώπους, κατέχειν 

Ν Ν ο Ν αχ ΄ α Ν 
μεν τὴν ὀργὴ» καὶ ἐπιθυμίαν, ἥκιστα δὲ 

ον. η ος Ἡ 
θυμῷ χρῆσθαι. ὅπερ φησὶν Ὅμηρος κατ- 
, ο ο ν - 
έχεσθαι μὲν τὸν θυμὸν ἐπὶ τῶν λόγων 
τούτων, ἐπεὶ πάντοτε οἱ τῆς παιδείας 

ῃ 
λόγοι, ἀναγκάζουσι 
ος 7 

τοὺς ἀνθρώπους μετὰ γνώμης ἅπαντα 
πράττει», καὶ μὴ πολλάκις ὃ ὀργῇ χρωµέ- 
νους κατὰ τῶν φίλων ἀνήκεστόν τι πράτ- 

α) / Ν 

ἐκπαιδεύουσι καὶ 

τει. ᾿Εκδιδάσκοισι δὲ καὶ, ὃν τρόπον 

δεῖ γονέων ἐπιμελεῖσθαι, καὶ φέλων καὶ 

ἀδελφῶν µήδεσθαι, καὶ τῶν ἄλλων ᾱ- 

πάντων. ἈΑὖτις δὲ λυθῆναι αὐτὸν ὑπὸ 

Ἑρμοῦ, ἢ Ἐριβοίας, τοῦτο μηνυούσης. 

Ἑρμῆ πάλιν ὀνομάζων τὸν λόγον, ὅτι ἑρ- 

μηνεὺς γίγνεται πάντων ὁ λόγος. Ἐρί- 
βοιαν δὲ ὀνομάζει τὴν στάσι», παρὰ τὸ, 

µεγίστῃ φωνῇ χρῆσθαι τὰ στασιάζοτα 
πλήθη ἐν ταῖς πόλεσιν. ἐπειδὴ πολλάκις 
ὁ λόγος ἐξουσίαν δίδωσι τῷ θυμῷ, χρῆ- 
σβαι τῇ οἰκείᾳ ῥώμη, ὅτ᾽ ἂν ὑπὲρ πατρί- 
δες δέο, καὶ ὑπὲρ παίδων, καὶ γωέων, 

καὶ κτηµάτων, καὶ πολιτείας, πρὸς πο-- 

λεμίους ἀγωνίζεσθαι. τότε γὰρ ὁ λόγος 
οὐκ ἔτι κατέχει τὸν θυμὸν, οὐδὲ εἴργει 
χρῆσθαι τῇ οἰκείᾳ δυνάμει. ἀλλὰ τοὺ- 
ναντίον αὐτὸν παρακελεύεται καὶ προ-- 

τρέπεται χρῆσθαι κατὰ τῶν μὴ οἰκείων, 
μᾶλλον δὲ τῶν ἐχθίστων, ἵνα μὴ ὑπὸ 
τῶν πολεµίων ληφθέντες κακῶς πάθωµεν. 

386. "Αλωπος.] ᾽Αλωέως. Ἐρατερῷ.] 

Ἰσχυρῷ. 387. Χαλκέῳ ὃ ἐν κεράμφ.] 
Χαλκῷ ἀγγείω, πίθῳ, ἢ δεσµωτηρίω. οἱ 
γὰρ Κύπριοι τὸ δεσµωτήριο» κέραμον κα-- 
λοῦσι. 388. Καΐ νύ κε.] Καὶ δὴ ἄν. 
Ἔνθα.] Ἱότε. ΄Ατος πολέμοιο.] Ὁ ᾱ- 
πλήρωτος καὶ ἀκόρεστος τοῦ πολέμου. 

359. Εἰ μὴ µητρυή.] ᾿Εὰν μὴ ἡ τοῦ 
Ερμοῦ μητρυιὰ ἡ ̓ Ερίβοια ἀπήγγειλε τῷ 

Ἑρμῆ, ἵνα ἐκκλέψῃ τὸν "Αρην τοῦ δε- 
σμοῦ. ᾿Ἐρίβοια δὲ, ἤ ἄέρια καὶ μεγάλα 
βοῶσα. ᾿Αντίμαχος δὲ ὁ Κολαφώνιος τὴν 

Ἐρίβοιαν μητρυιὰν Ὥτου καὶ ᾿Εφιάλτου 
παραδίδωσι. Περικαλλής.] Πάνν καλή. 
Μ12 
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Ἑρμεῳ εΕΥΥειλεν ὁ ο εξέκλεψεν” Άρπα 309 

ή. η τειρόμενο' χαλεπὲς δὲ ε δεσµος ἐδάμνα. 
τλήη ον Ἠρη, « ὅτε μυ κρατερος παϊις ᾽Αμϕιρύωνος, 

θεξιτερον κατὼ µαζον, ὁ ὀϊστῶ τριγλώχμι 
[βεβλήκει" τότε καί µιν ὠνήκεστον λάβεν ἄλγος. 

” 3 4 ε) ” / 3 κ ... κ 

τλη ὸ Λίδης εν τοισι πελῶριος ὤκυν οἱστον, 

εὐτέ µιν ὠῦτος ἀνὴρ, υἱος Διος αἰγιόχοιο, 
ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι, βωλὼν, ὀθύνησιν ἔθωκεν' 

304. νυ]ς 305. ᾿Αβίδης. 

Οἵπι οἱ Ἑρμια]ίοπι, αῦ. Α]οθο πιἰγῖέοβ.----401. δη σειρόµενον, χαλεπὸς δὲ  δεσµὸς 

ἐδώμνα, οαρΏν]ίας ρτανΙδ, ΓΙΠΙΠΟΡΑ, 44θο οΟΣΡΙΦ αΠΠΠπΙ(θ γγῖρας οκΠαιδεταί, τιέ 
Ίατα ἀεβορτοί. 

Ἄθσ--. απο αἲ Ἠετοι]ε καρ]ία Ῥογοιδεα ἵπ Ῥάσηα οτι Ἠε]θο, ἸΝεδίοτῖς ραΐτθ, 
απίο Ῥγ]ατα: ροίατη ες αΠφια Ἠετασ]εα ΗΟΙΠΘΓΟ αΠΙΙΩΙΙΟΥΘ. τότε καί µιν. ΤΙΤΟ ΘΗΠΙ 
ΡτανΙβδίπΙ 4010Υ Ἰηγακῖέ 5ο. ες Υα]ηθγθ. 

305. 6. Τ.---494. Ἀρεοίαπί εί Ἠσο αἲ Ῥαρπαπι οππα ΊΝο]θο {ασίατη. ἐν σοῖσι πΟΠ Ἰπα- 
Ῥοπί οοπιπιοᾶαπα Ἰαποαταπα αΠαπα, αππαπά τς αἷέ: ἐν αὐποῖς ποῖς θεοῖς, Πίου θοφάεπι 
ἀθο5, ο] πια]α α ππογίαθιις Π]αία εκρετί βαΠί, Υδ8. 383, 384. Εΐςδ6 θίαπα Ἡαᾶσπι. 
---196. ΧΝοπ νετῖι5 οδ Ῥοδία 5αβ/ΙπρθΓθ υἱὸς Διός, ΟΙΤΗ Υ8. 3092. 1ᾷθπῃ Επδεῖ κρατερὸς 
παῖς ᾽Αμϕιπρύωνος.---307Τ. ἓν Πύλῳ, αἆ Ἐν]απι, ομί ἈΝθ]ειις Ππρεναραῖ, ἘτΙρΗγ]ίε: 9θ- 
τίογθς Μεκεεπῖα Ῥγ]απη 5αυκαεγιη{. βαλὼν μὲν, ἔδωκεν (80. αὐτὸν) ὀδύνῃσιν ἓν νεκύεσσι. 
ττα]εσίιτα καρδία ἀο]οτί ευπη ἀθάῑε, ἀο]οτο αἲθοῖέ, ἵπ είταρο πογίποττα 5ο, αοθηίθπη. 

305 

301. δέ Εε. «κέν μυ. 306. ΑΙ. ὡὐτός. 

ἐξέβαλεν αὐτόν. Ἡρακλῆς δὲ ἐκεῖθεν 80ο. ᾿Εξήγγειλε.] Παρεκάλεσεν, ἐδεή- 
χωρισθεὶς, ἐπεξενώθη Διμφόβῳ πῷ τῶν θη. 801. Ηλδη.] Εὐθέως ᾿Ἐπίῤρμα 

χρόνου δηλωτικόν. Τειρόμενον.] Ἱκαταπο- 

γούµενον. Ἑ.] Αὐτόν. ᾿Εδάμνα.] ᾿Εδά- 
µαζε, κατεπόνει. 3902. Τλη δ' “Ἡρη.] 
Εκαρτέρησε δὲ καὶ ἡ ρα. Παῖς 'Αμ- 
φιτρύωνος.] Ὁ "Ἡρακλῆς. “Ἑκατέραις 

γὰρ γενεαλογίας καλεῖ αὐτὸν ὁ Παητῆς, 

ὁτὲ μὲν Διὸς υὸν λέγων, ὁτὲ δὲ Άμϕι- 

πρύωνος. Τλῃ δ "Ἡρη.] Εὔρυτος ὁ Οἶχα- 

λίας τῆς ἐν Ἡοιωτίᾳ βασιλεὺς, προέθηκε 

τὸν τῆς θυγατρὸς Ἰόλης γάµον, τῷ κατὰ 

τὴν τοξικὴν αὐτὸν νικῆσαι δυναµένω, ἢ, 

ὥς τινες, τοὺς παῖδας. Παρὰ γὰρ᾽Λ- 

πόλλωνος εἰλήφει τὴν τοξικήν. "ρα- 

κλέους δὲ διαγωνισαµένου, ἀγανακτήσας ὁ 

Έδρυτος, οὐκ ἀπεδίδου τὴν κόρη. ᾿Ορ- 

ισθεὶς δὲ “Ἡρακλῆς, ἐπόρθησε τὴν Οἷ- 
χαλίαν, τὴν δὲ ᾿Ἰόλην αἰχμάλωτον ἤγα- 

γεν. Οὐδὲ τῆς ὀργῆς ἐπαύσατο. ἀλλὰ 
καὶ Ἴφιτον τὸν Ἑὐρύτου, εἰς Τέρυθα 

παραγενόµενον ἐπὶ ζήτησιν ἵππων, ξενί- 

σας, ἀπέκτεμε. Φεύγων δὲ τὸ τοῦ φόνου 
µῆσος, παρεγένετο πρὸς Νηλέα, καθάρ- 

σεως τευξόµενος. ἸΤῶν δὲ παίδων αὐτοῦ 
μὴ βουλομένων ὑποδέξασθαι, ὁ Νηλεὺς 

Αρκάδων βασιλεῖ. καὶ οὕτως ἐκαθάρθη 
τοῦ φόνου. 

Νηλεῖ, οὐ µόνον τὴν Πύλον ἐπόρθησεν 

ἀλλὰ καὶ μαν, Νηλεϊ συμμαχοῦσαν, 

ἔτρωσεν, αὐτόν τε Νηλέα τοῖς παισὶν 

ἅμα κτείνει, δίχα τοῦ νεωτέρου Νέστο- 
Ρος. Οὗτος γὰρ ἐν Γερήνοις ἀνετρέφετο, 

διόπερ ἐσώθη. "Ὃθεν αὐτὸν Γερήνιον ὁ 
Τονητὴς προσηγόρευσε. 303. Δεξιτερὸν 

κατὰ μαζὀ.] Κατὰ τὸν δεξὼν µαζόν. 
Τριγλώχινι.] Τρεῖς ἀκίδας ἔχοντι. τρι- 

Καὶ ὕστερον ἐπιστρατεύσας 

γώνῳω. 394. Βεβλήκει.] ᾿Αντὶ τοῦ, 

ἔβαλε. Τότε κέν µιν.] Τότε ἂν αὐτήν. 
Ανήκεστο.] Ἅ᾿Ανίατο, ἀθεράπευτον. 

"λγος.] Κακόν. 305. ᾿Αἴδης.] “Αιδης. 

Πελώριος.] Μέγας. 306. “Ωὗτός,] Ὁ 

αὐτὸς ἀνήρ. Δισυλλάβως δὲ ἄναγνω- 

στέω. Ὑλς Διὸς Αἰγιόχοιο.] Ὁ Ἡρα- 

κλῆς. 307. Ἐν πύλῳ ἐν νεκύεσσι.] Ὁ 
μὲν ᾿Αρίσταρχος τὸν πύλον ἀκούει κατὰ 
µεταπλασμὸν, ἀντὶ τοῦ, Πύλη», ὡς ἀπὸ 
τοῦ πολύαρνι, πολυάρνῳ. ἸΚαὶ τὸ, ἐν νε- 
κύεσσι, κυρίως ἄκούει, ἔνθα αἱ τῶν τε- 

λευτώντων ἀναχωροῦσι ψυχαί. Εν πύλῳ 
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αὐταρ ὁ (8η πρὸς δώμα Δός καὶ μακρον Ὄλυμπον, 

κηρ ἀχέων, ὀθύνησι πεπαρµενον' αὐταρ ὀϊστὸς 

ὤώμῳ ενὶ στιβαρῷ ἠλήλατο, κηδε δὲ θυµόν' 

τῷ δ επὶ Πανίων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων, 

ἠκέσατ᾽' οὐ μεν γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο. 

σχέτλιος, ὀβριμοεργὸς, ὃ ὃς οὐκ. ὄθετ αἴσυλα ῥέζων, 

ὃς τόζοισιν ἔκηδε θεοὺς, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι. 
σοὶ ὃ ἐπὶ τοῦτον ἂνηκε θεὼ γλαυκώπις θηνη. 

νηπιος» οὐδὲ τὸ οἶδε κατα, φρένα Τυδέος υἱος, 

ὅττι μαλ᾽ οὐ δηναιὸς, ὃς ἀθρνατοισι µώχοιτο, 

οὐδὲ τί μω παῖδες προτὶ γούνασι παππόζουση, 

ἐλθόντ᾽ ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνης δηίοτητος. 

τῷ νὺν Τυδείδης, εἰ καὶ μάλα καρτερός εστι, 

49ο 

495 

419 

4091. ὀβριμοξεργός. 
496. τὸ Εοῖδε. 

492. Ἐταϊ γ᾿ ἐτέτυκτο. 
405. αἱ. σο ὃ’ ἔπι. 

Τ πάς ἴαππεπ. Ῥοδίθα απίππιπ ποοῖροτο ἀεριῖς αἱ αἲ Οἵγταραπι τοάῖτο Ῥοδδοί.---4οο. 
αἩδε δὲ θυμὸν, ΦασΠία: ἀο]οτο αΠθοῖέ ΘΙ1Π1.---4ΟΙ. ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων. ἀ9 Ἠοτυῖς 
εν νη]ποτί Ἰηκρογεῖς αἲ ἰδίοπάνπα απριποπι οἱ ραγσαπάππα να]πας, Παδέταζαπα 
ε1ρ. αὰ Δ. 218.---402. οὐ μὲν γάρ τι κ. ας Ἠαάος, ἀθιις, πποτῖ πεφιέ, οἰδῖ 5ρ. 388. 
λΙατς εταί Ρο χτις ἔνθ ἀπόλοιτ ἄρ Αρης. σαθῦ. σχέτλιος, ααἆακ Ἡ. Ἱ. ν. ἂἆ Β. 112. 
ὀβριμοι εργὸς, η νιο]θηία ρεταρῖες πάθοφιιο αἴσυλα, ἨΘΙΗΓΙΑ. οὐκ ὄθετο ῥέζων, Ῥτο ῥέζεων 
πι ΠΟΠ. νθγῖέας οσέ, αἆθοφιθ, οί ἄῑδ5 οσί ἔεπιετο. Βίος Ο. 166. τοῦ δ οὐκ ὄβεται φίλον 

τορ ἴσον ἐμοὶ φάσλαι. 6 Ί]α αιιὰθεί 5ο σᾳἱραγᾶγε πα] Ἱ---4ο4. πτόξοισιν ἔκηδε θεοὺς, δᾶ- 
στίτα να]ηθγαίος ἀο]ογς αΒεοῖξ.---05. τοῦτον ἐπανηκέ σοι θεά. 

496. Βιαν]κείπηας Ἰου15:. Ὠϊοπιεᾶες πιοτίθ Ἱπιππαίαγα οσσιπηρθίς ποπ θαπα τει- 
οσπα ο Ὠθ]]ο Ἠμοτί στοεπαῖο Ἰηφίάθηίος αρρε]ανιπὲ ραϊτῖς ποπῄπθ. Ῥίασιεταπί Ιίαφιθ 
Ἠονηίπθς, ἀθογιπα οοπίθη{ογος ν]α Ἰοηρίοτίς Ῥοποθβοῖο ρτϊνατί, οξ. Ζ. 130. Τ490.---41Ο. 
---α1δ. Ὠϊοπαιθάεπα σαπα Γογάοτθ οΟΠρτεδδήγατα αασαταξασ, ἃ 4110 οσοἷάϊ Ῥοδδίς Ἱζα ΠΟΠ 
προ Πζατάπα ϱ55ο ἵπ ραΐτίατας οοά εκ εο ἀεο]αγανῖε, ᾳαοά ακους εἶας ἀεδιάετίο ο Ἱαοσα 
ΠΦΟΠΙΠΕς ποσίθς οχασίατα δες οἱ Ίου Πεγαπα αά αηιῖά, ααοά παπα Πεγὶ φο]θί, τΘυο- 
οπίαπη θδί, πας τερεηίθ ο 5ΟΠΙΠΟ εχρετρο[ασία δα υίπάς ο]α]αίτις Ρασΐας, απῖθαις ζαπη]ία 

σχυρὸς ἐν τῷ ἐργάζεσθαι, ἰσχυρὰ ἐργα- 
. ᾿ ν 

ἐν νεκύεσσι.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐν πύλη, πρὸς ἆ 
΄ 

ζόμενος. τῃ πύλη. Οὐ γὰρ ἐν τῇ πύλη τῶν πυ- 

λίων λέγει, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πύλῃ τῶν νεκρῶν, 

Οὐκ ὄθεται.] Οὐκ ἐπιστρέφε- 

ται. Αἴσυλα.] ᾽Αμαρτωλὰ, παράνομα. 

κατὰ τὴν τοῦ Κερβέρου ἀναγωγή». ᾿- 
δύνῃσιν ἔδωκεν.] Ἑἰς ὀδύνας ἔδωκε Ἅλυ- 

πούµενο. 300. Πεπαρμένος.] Διαπε- 
περονηµένος. 499. ᾿Ηλήλατο.] ἛἜνε- 

λήλατο, ἐνήρειστο, ὑπέκειτο. Κῇδε.] 
Ἐλύπει, Ἠνία, ἐκάκο.. 4901. Παιήων.] 

Ὁ τῶν θεῶν ἰατρός. ᾿Οδυνήφατα.] Τὰς 

ὀδύνας καταπαύοτα καὶ «φθείροντα. 

Πάσσων.] ᾿Επιβάλλων. 492. ᾿Ἠκέ- 

σατο.] ᾿Εθεράπευσε. 493. Σχέτλιος.] 
᾽Αγνώμων», ἄδικος. ᾿Οβριμοεργός.] Με- 
γάλοις ἔργοις ἐπιτιθέμενος, καὶ ἰσχυρὰ 
διαπραττόµενο. ᾿σχνροπράγμων. Ἰ- 

ΔΝ “ .» , 

Ὁ δὲ ᾽Αππίων, ἐτυμολογῶν τὴν λέξιν, 
ω ο] / 

φησὶ, τὰ σεσυληµένα τῆς αἴσης. του- 
΄ ῃ ο /. λ ΔΝ Ν 

τέστι, ἁμαρτωλά. Ἀέλτιον δὲ τὸ, μὴ 

δοκεῖν ἐγκεῖσθαι τὰ σεσυληµέα. Οὐκ 
1 ”/ 

ἔτι γὰρ ἡ αἶσα φανήσεται ἐγκειμένη. 
3. κ ” 
Έστι οὖν αἴσυλα, κατὰ παράλειψιν 

ἑτέρου ὤ, δηλοῦντος κειµένην, ἀαΐσυλα, 

ἐστερημένα τῆς αἴσης, 

καθήκοντος. 494. ᾿Εκήδε.] ᾿Εκάκου, 
ἐλύπει, κατεπόνει. 4056. ᾿Ανῆκεν.] Α- 

νέπεισε. 496. Νήπιος.] Αφρων. 467. 
Δηναιός.] Πολυχρόνιας. 4958. Γούνασι.] 

Γόασιω. Παππάζουσι.] Πάππα φωνοῦ- 

͵ μα 
τουτέστι, τοῦ 
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φραζέσθω, μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται. 
μὴ ην Αιγιόλεια, περίφρων ᾿Αδρηστίνη, 

εξ ὅ ὕπνου γούωσα φίλου» δίκήας ἐγείρη, 

κουρίδιον. ποθέουσα πόσιν, τὸν ὥριστον ᾽Αχοαιών, 

ἐφθέμη ἄλοχος Δμμήδεος ἱπποδαμοιο. 41ς 

ἤ ῥω, καὶ ἀμϕοτέρῃσυ ἀπ᾿ ἰχὼ χειρος ὀμόργνυ' 

ὤλθετο χεὶρ ὀδύναι δὲ καΤηΤιόωντο βαρείαι. 

Δἱ ὃ οὖτ' εἰσοροωσαι ᾿Αθηναίη τε καὶ Μρη, 

κερτοµέοις ἐπέεσσι Δία ΚΚρονίδην. ἐρεθιζον" 

τοῖσι δὲ μύθων ή ”ρχε θεα γλαυκώπις ᾽Αθήνη" 439 

41Τ. τές Γοι. 
417. Ῥεηί]. κατηπιόξωντο. 

4139. Γοικῆας. 416. νι]ς. ἐχώρ. 
419. Γεπέεσσι. 

οχίογνοαίαν. Ὀϊοπιοάςς απ]άσπα πα Ἔτο]απα ποπ. οὐσαβιζ, που {αππσοὴ. πι ραϊνίαπι 16- 
ας 5ο. ογγοῖδας αοσας ἵπ Ὀαυπία Ἱταα οοηδεάέτ ν. Έχοινς. 1. αἲ ο. ἄδπ. ΧΙ. 
πὲ αἆρο ως α ογο]αῖς αμίον (αοίαία 6556 αρρατοαί, παπα ἴπ Πίαᾶς εταπί αὐάπ]- 
Ρναία. 

41β--431, Νποινα εἳ «πο ο ονὶ ἵπ ΟἼγπιρο αλειάσπίος Ὑοποτί ο ῥνῶ]ο ποιο 
ἀῑσας απιατῖς Ππδαπές ας δἱ ἵ]α Πρι] ἀθηπίο ππαπτα κτ]ηκἰδδοί, οι. να]]οί ΠΕΙ 
Αολίναναπα αἲ γοἱαπαπα αΠφαθπα Ῥογάλσσγθ. Οοπνενίαπί γετρα 4 ονοπι, οποτῖς 
Ραΐποπα, ουΠηπα ἀῑοίοσία {πι ἰφίαπα ]ασίεπᾶο, 

13” 

σι. πατέρα καλοῦσιω. ᾿Ετυμολογεῖ τὰς 

τῶν παίδων φωνάς. 419. Αἰγιάλεια.] 

Γυνὴ Διομήδους. Περίφρων.] Περισσό- 

Φρων, ἄγαν συνετὴ, περισσῶς φροοῦσα. 
᾽Αδρηστήώη.] Ἡ ᾿Ἀδράστου θυγάτηρ. 
Μὴ δὴν Αἰγιάλεια περίφρων ᾿Αδρηστίνη.] 

Διομήδους γυνὴ Λἰγιάλεια, Ἡ νεωτάτη 

τῶν ᾿Αδράστου θυγατέρων. Ἱρεῖς γὰρ 
ες θυγατέρας ὁ "Άδραστος" ταύτην, 

ὃ Αργείων τὴν Πολυνείκους, καὶ Δηή- 

ο. τὴν Τυδέως. Της οὖν μητρὸς αὐτοῦ 

ἀδελφὴ Ἰν. Ὁ δὲ, στρατεύσας ἐς ]- 

λιο, κατέλιπε τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς οἰκίας 
ἐπίτροπων τὸν Σθενέλου Κομήτη». Κατέ- 
χει δὲ ὁ λόφος" πρωθεῖσαν τὴν ᾿Αϕροδί- 

την ὑπὸ Διομήδους, αὐτῷ μὲν μή µνησι- 

κακῆσαι, διὰ τὴν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐπικου- 

ρίαν, τὴν δὲ τούτου «γυναῖκα ἐκμῆναι 
περὶ πορνείαν, ὡς περ πᾶσαν τὴν τῶν 
γέων ἡλικίαν συγχορεύειν ἀσελγαίνουσαν" 
τῷ δὲ Κομήτῃ καὶ ἔρωτα τῆς Λἰγιαλείας 
ἐμποῆσαι. παραγενόµενον δὲ τὸν Διομή- 
δην ἐξ Ἰλίου, διώκεω μετὰ δορυφόρων, 
ἀποκτεῖναι βουλόμενο" τὸν δὲ λοιπὸν, 
τοῖς ἀσθενέσι βυηθήµασι χρώµενω, κα- 

Ἀίποτνα ἵπ ΟΙγταηρπα τοὐῖοναῦ αρ. ν5. 

ταφυγεῖν ἐπὶ τὸν Ἠρας βωμώ. Μετὰ 

ταῦτα δὲ ἀπ]ρεν εἰς Ἑσπερίαν, καὶ πα- 

ραλαβεῖν λέγεται παρὰ Δαύνου [τόπους] 
τωὰς εἰς κατοικισµόν. Ἰκαὶ τέλος, ἄπο- 

ῥούντων αὐτοῦ τῶν ἑταίρων, καὶ Άιμωτ- 

τόντων, τούτους μὲν τὴν ᾿Αθηνᾶν εἰς ἐρω- 

διοὺς ἀπορνεῶσαι, τὸν Διομήδην δὲ ἐν- 

ταῦθα καταστρέψαι τὸν βίον. Ἡ δὲ 
ἱστορία παρὰ Λυκόφρωι. Ταύτην δὲ τὴν 
ἱστορίαν ὁ Ποιητὴς οὗ λέγει. ἀλλὰ τοῦτο 

λέγει, μὴ, µαχεσθέντος αὐτῷ τινὸς τῶν 

ἰσχυροτέρων θεῶν, ἀποθάνῃ, εἶτα τὸν θά- 

νατον αὐτοῦ Π γυνή, μαθοῦσα, ἅμα τοῖς 

αἰκείοις αὐτοῦ θρηνήσῃ. «413. Τούωσα.] 

Θρηνῦσα. Οἰκῃας.] Οἰκείους, οἰκέτας. 

Ἐγείρῃ] Διύπνίση. 414. Κουρίδιν. ] 
Τὸν ἐκ παρθενίας ἄνδρα γεγαµηκότα αὐ- 

τήν. Ποθέουσα.] Ποθοῶσα. 416. Ἰ- 
χῶρ.] Ἴχδρα. Λέγει δὲ θεῖον αἷμα. “Η 

ὑγρὰ θεῶν οὐσία Ἰχὼρ καλεῖται. ΆΑπε- 
µόρηνυ.] ᾿Απέψα, ἀπέμασσε. 417. 
”Αλθετο.] ᾿Εθεραπεύετο, ἀφυγιάζετο, ὑ- 
γιὴς ἐγίγνετ Κατηπιόωντο.] ἹΚατε- 

πραύνοτο. 419. Κερτομίος.] Ἔρεθι- 
στικοῖ. ᾿Ἐρέθιζω.] Παρώξυνον, ἐκίνου». 
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» πο. ΄ / ”, 

Ζεὺυ πώτερ, Ἰ ῥά τί µοι κεχολώσεαι, Ὁ ττι κεν εἴπω; 
σ , ../ ο ο) 

ἡ µάλα οἡ τινα Κύπρις Αχαιάδων ἀνιέσα 
421. ὅττι κε Γείπω. 

421. Κεχιλώσεαι.] ᾿Οργισθήση. 422. 
Κύπρις.] Τὸ ἐπίθετον ᾿Αϕροδίτης. 3Ο οὐκ 

ἐνόησαν οἱ πρὸ ἡμῶν, τί σηµαύει. Συμ- 
πλανηθέντες γὰρ τῷ Ἡσιόδῳ, ἔδοξα», ὅτι 

Κύπρις λέγεται, ὥς φησιν Ἡσίοδος, Κυ- 
προγένεια, διότι γενᾶται Περικλύστῳ 
ἐνὶ Κύπρῳ. ὥσπερ καὶ τὴν φιλομειδῇ, ὅτι 
Μειδέων ἐξεφαάνθη. "Όμηρος ὃ' οὐκ εἷ- 
πεν οὕτως. ἀλλὰ, τὴν μειδιάµατα φι- 
λοῦσαν, οἷον ἱλαρὰν, διὰ τὴν ἐγκειμένην 

.”- ο νι ω /. σα, αὐτῃ δύναμιν ἀπὸ τῆς συνουσία. "ὉὪ- 
-- Ν . ο 4. ε 

σπερ γοῦν τὸ πρ Ἠφαιστον λέγει ὅμω- 
΄ -” τν ο) Να. ’ γύµως τῷ εὑρόντι, οὕτω καὶ ᾿Αφροδίτην 

ποτὲ τὴν ἀνδρὸς πρὸς γυναῖκα συνουσίαν, 
ἠνίκα ἂν περὶ τῶν μνηστήρων λέγει Καὶ 
ἐκλελάθοντ' ᾿Αφροδίτης, Ἡν ἄρ' ὑπὸ 
μνηστῆρσιν ἔχω. µίσγωτο δὲ λάθρη. 
Τὸ οὖν ἐπίθετον τὸ διὰ τοῦ Κύπρις ση- 
µαινόµενον, ἀπὸ τῆς περὶ αὐτὴν δυνάμεως 
Ὁμήρῳ παρείληπται. "Έστιν οὖν κατὰ 
συγκοπὴν Κύπρις, οἷονεὶ κυόπορι, ἡ τὸ 
κύεμ πορίζουσα. ᾿Ίδιο γὰρ Αφροδίτης 
ποῦτο. Οὐ γὰρ κυῖσκουσιν αἱ γυναῖκες 

χωρὶς τῆς ἀφροδισιακῆς συνηθείας. Τὸ 

δὲ πλανῆσαν τὸν Ἡσίοδον, καὶ τοὺς ἄλ- 
λους, ἐστὶ τὸ ἐν τῇ Θ ῥαψῳδίᾳ λεγό- 
µενο Ἡ δ ἄρα Κύπρον ἵκανε φιλομ- 
μειδὴς ᾿Αϕροδίτη Ἔς Πάφο. ἔνθα δέ οἳ 

΄ / ΄ » ” δ πέµενος βωμός τε θυήεις. Οὐκ, εἴτις 
ἔν τινι τόπῳ γεγέννηται, ἐκεῖθεν καὶ τε- 

Ξ ος ͵ 
τίµηται, καὶ διὰ τοῦτο τῷ ἐπιθέτῳ κο- 

σμεῖται. Οὐδέποτε γοῦν Δήλιος ὁ Ἰλ- 
πόλλων παρ Ὁμήρῳ, αὐδὲ Πψθιος. Ἰαί- 

τοι γε καὶ ἑκάτερο» τῶν ἱερῶν οἶδε. Δι 
ὧν φησι ποτὲ μέν" Δήλῳ δήποτε τοῖον 

᾿Απόλλωνος παρὰ βωμῶῷ Φοίνικος νέον ἔρ- 

νος ἀνερχόμενον ἐνόησα. Ποτὲ δέ. Οὐδ' 
4 “.. αν ε ΄ ε) Ν ”/ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει, 
Φοίβου ᾿Απόλλωνος, Πυθοῖ ἐν) πετρηέσση. 
Οὐδ' ἐπεί φησι ἽἼκετο δ εἰς Αἰγὰς, 
« « ΄ .» » ὅθι οἳ κλυτὰ δώματ έασμ. 

/ ε -- Σε ΄ 

ποτε εἴρηται ὃὁ Ποσειδῶν παρ "Ομήρφ. 
Καὶ η Κυθέρεα δὲ, καθ "Όμηρο, οὐχ 
« , , ὴδ ν ώ 
ὅτι προσέκυρσε Ἰυθήροις. Οἷδε μὲν γὰρ 
τὰ Κύθηρα. Οὐκ ἀπὸ τούτου δὲ εἴρηται. 
νθέρεια δὲ, Ἡ κευθόµενον ἔχουσα ἐν 

Αἰγαῖός 

ολες τε βν ὴ ο, » λί ἑαυτῇ τὸν πᾶσι τῆς ἐρωτικῆς ϕι έως 
, κ 

ἐξηρτημένον ἱμάντα, οἵον τὸν ἔρωτα, ἂν 
ον ο κ. νο . 

πᾶσι τοῖς νέοις ἀφίῃσι. Διὰ γὰρ τοῦ 
- ο / κ νΝ .» Δ 

κεστοῦ ταῦτα παρέπεται' "Ενθ ενι μὲν 
Φιλότης, ἐν δ' ἵμερος ἐν δ' ὁαριστὺς, 
Πάρφασις, Ἡτ᾽ ἔκλεψε νόο πύκα περ 

΄ η ΄ λ.. 3 α, «ρονεύντων. ᾿Ἐπεί τοι καὶ ἄλαλκομενηϊς 

᾿Αθήνη παρὰ τοῖς εὖ λογιζομένοις, ἀπὸ 
ο 3” / ς . / ”. ὸ./ 

τῆς ἐνεργείας, η ἁπαλάλκουσα τῷ Ιἰδίῳ 
/ ΔΝ Ε ΄ ελ μυ / μένει τοὺς ἐναντίους.. Οὖ γὰρ πειθόµεθα 

τοῖς νεωτέροις, οἵ φασι», ἀπὸ ᾿Αλαλκομε- 

νοῦ τινὸς εἰρῆσθαι. Οὐδ, ὡς Ἔρατοσθέ- 
, ες να ο 

νης παρήκουσεν Ὁμήρου, εἴποντος, Ἔρ- 
” 

µείας ἀκάκητα' ὃ ἀπὸ ᾽᾿Ακακησίου Όρους. 
ταν ν Ξ / 
ἀλλὰ, ὃὁ μηδενὸς κακοὺ µεταδοτικός. 
᾽ Δ νὰ δρ / ρα α θ«ν Ἐπεὶ καὶ δοτηρ ἐάων. ἨΠάντ οὖν ἀπὸ 

τῶν παρεποµένων τοῖς θεοῖς. Καὶ γὰρ η 
Γλαυκῶπις οὐκ ἀπὸ τοῦ, “τ΄ ἄκρης θῖνα 
Γλαυκώπιω ἴζει ἀλλ ἀπὸ τῆς περὶ τὴν 

πρόσοψιν τῶν ὀφθαλμῶν καταπλήξεως. 
μον ο ος 

Καΐ τ᾿ ἄλλα δὲ τῶν ἐπιθέτων ἐπιοῦσιν 
ἡμῶ πάρεστιν ὁρᾷν, οὐκ ἀπὸ τῶν Ἱερῶν 
τόπων ὠνομασμένα, ἀπὸ δὲ τῶν ἐνεργειῶν 
.. -. Ἀ Ν 

τῶν ψυχικῶ», ἢ νη Δία συµβεβηκότων 
περὶ τὸ σῶμα. ὋὩς, λευκώλενος Μρη, 
καὶ ἀργυρόπεζα Θέτις, καὶ, Φοῖβος ᾿Α- 

{. Ν 3. ΄ . ΄ 

πόλλων, καὶ, ἀκερσεκόμης. Ἐαὶ πάλιν 
λαι ο αμα ης ἀπὸ πράξεων. Ὃς, ἕκατος, καὶ, ἑκατη- 
βελέτης, καὶ, ἐκηβόλο, Αρτεμις δὲ 
καὶ, ἀγροτέρη, καὶ, ἰοχέαιρα. Καὶ πάντα 
τὰ παραπλήσια. Καὶ γὰρ. εἰ σπανίως, 

Ἑλικώνιον τὸν Ποσειδῶνα εἴρηκεν, ἀπὸ 
Ἑλικῶνος, ὥς ᾿Αρίσταρχος βούλεται. 

. ςς 
Ἐπεὶ ἤ Βοιωτία ὅλη Ἱερὰ Ποσειδῶγος. 
Οὐ γὰρ ἀρέσκει ἀπὸ Ἑλίκης. ἐπεί φη-- 
συ’ Οἱ δέ τοι εἲς Ἑλίκην τε καὶ Λἰγὰς 

- / ΄.. τ 

δῶρ ἀνάγουσι. Ἑλικήϊτο γὰρ ἂν εἶπε, 
-- ρω / . 

συγχωροῦντος τοῦ μέτρου. Δύναται Ἑλι- 
2 

κώνιος λέγεσθαι, διὰ τὸ, ἔλικας καὶ περι- 

φερεῖς εἶναι τὰς δίνας τῆς θαλάσσης. 
”. 1“ σσ .ω » 

Έτι δ', εἴπερ ἠν Ἰ Κύπρις ἀπὸ τῆς Κύ- 

πρου, πολλῷ μᾶλλον ἀπὸ τῆς Πάφου, ἐν 
κ: β / β ΄ ” ο», ΤΙ / 9». / ᾗ βωμός τε θνῄεις αὐτῆς, Παφίῃ ἐλέ- 

ο ερορ 
Ύετο. Αλλ οὐδέποτε Παφίην εἶπε τὴν 
᾽Αϕροδίτην Ὅμηρος, ὡς οἱ νεώτεροι. Καὶ 

” 

γὰρ, εἴ ποτε σπανίως ἐπίθετα ἐξενήνοχε 
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Τρωσὶν ὤμω σπέσθαι, τοὺς νὸν ἐκπαγλ' ἐφίλησε, 

πο τινα καβῥέζουσαι ᾽Αχαιάδων εὐπέπλων, 

προ χρυσέῃ περόνη καταμύζατο χείρα ὀρομήν. 425 

ὋὪς φώτο" μείδησεν δὲ πατήρ ὀνδρῶν τε θεών τε, 

καί ῥα καλεσσώµενος προσέφη χρυσεην Ἀφροδιην' 

ού μα, τέκνον ἐμο, Φέδοται πολεμήΐα ἔργα" 

ἀλλὰ σύ ο ἡμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο. 

ταῦτα ὃ ᾿Αρή θοῷ καὶ Ἀθήνη πάντα μελήσει. 439 

Ὢς οἱ μου τοιαυτα πρὸς ὠἀλλήλους ἀγόρευον. 

Ανείᾳ δε ἐπόρουσε βοῖν ὤγαθος Διομήδης, 

γιγνώσκον, ὁ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χείρας ᾽Απόλλων' 

ἀλλ ογ᾽ ἄρ' οὖδε θεον μέγαν ἄζετο, ἵ ἵετο ὃ αἱεὶ 

Αὐείαν κτέναι, καὶ ἀπὸ κλυτα τεύχεα ὀυσαι. 435 

τρὶς μὲν ἔπειτ ἐπόρουσε, κατακτάµεναι µενεαίνων, 

τρὶς δὲ οἱ εστυφελιζε φαεμὴν ἀσπίὃ ᾿Απόλλων' 

423. νυ]µ. ἅμ ἑσπέσθαι. 405. χεῖρα Γαραιήν. 428. πολεµήϊα Εέργα. 
43290. µετέρχεο Γέργα. 433. ὅ [ω. 434. ἄζετο Είετο. 437. δέ [οι. 

424. Ἐ νεικιι 422. τερεΏῦ: τῶν, πούπων, τῶν ᾽Αχαιάδων, πινὰ καπαρέζουσα, 46ΠΙΙΙΟΘΠ- 

4ο Αοἰιαϊσαγιιπα ξεππατΙπα αΠθ παπα, (αρ. 272. χειρί τέ µιν κατέρεζεν) τιν 56 βο(ιθγείτ 
ρετάιιορηίεπι 6απα αά αἩφαθπα Έτο]απατη, Ἰποαιαίο ΤΙΒΠΗΠΗ 8ΙΑΠΑ ΓΕΠΘΓΟΠΙ αἲ θἶις ΒΡιι- 
Ίαπι οβεπάθης Ροτεἰγ]ηχ!ζ.---420- ἔεγα γάµοιο, διηῖ πράγματα γαμικὰ, Ἡ. 6. ἔρωτος. 

432-453. Ὠϊοπιθάες Ἰπδίκας Έποιρ πα ρτοκίγαίο, πὸ Θπῃ οσοἶᾷαέ οἱ αροΠείς 
ερτθ αὖ Αροβίπε οππα θπίαπίο τοργπή ασ: ΑΡο]ο Έπααπα Ἐτο]απα αὐδροτίαί, Αοἰιῖ- 
νί5 απέεπΙ Ῥισπαπέῖρας φΡθοίσαπα πει» οὐ]οῖς. 

432. Εεά]ί Ροδία αἆ ν5. 243---6. Ῥτο]θοίαπα α Ψεποτθ /θΠθαπι, β8ΧΟ ῬθΓΟΙΙΡΕΙΠΙ, Ἱέα 
αἱ ρεαΐρις Ἰηβϊσίοτο πεφι]τοί, ΑΡο]]ο (πα να ας 1-33. γιγνώσκων, Θἱ8Ι 611πά Ἠηιιᾶ Ἰ- 
ἴρτοι, ὃ (καθ) ὃ, ὅσι χεῖρας ὑπερεῖχεν αὐτοῦ ΑΡΟΠΟ: απίϊφα Ἰοηπθπάϊ Γοσηα, αηποίῖθ 
οὐνία: αέ ]άπ1 51Ρ. Δ. 249. εξ 1. 419. ἆθ ποπίθ ας {ορεπίο αἰέθγαπι. 3οπο]. Ὀν. ῬθῃΠθ: 
προεβέβλητο. ὑπερεμώχιετοι---437. τρ ἐστυφέλιξεν οἱ ἀσπίδα (τὴν ἀσπίδα αὐτοῦ) ᾿Απόλ- 

τοπικὰ, ἐξ Πρωϊκοῦ προσώπου κατὰ τὸ Ἆχως. 424. Ἰζαῤῥέζουσα,) ἹΚαταρέζυ- 
εἰκὸς αὐτὰ λέγε. ᾿Αχιλλεὺς μὲν γὰρ σα, πλησίο παρακαθίζουσα, καταιῶσα 

Θεσσαλὸς ὢν, φησί Ζεῦ, ἄνα Δωδω- τῇ χειρί. ᾿Εὐπέπλων.] ᾿Βστολισμένων, 

ναῖε, Πελασγικὲ, τηλόθι ναΐίων. Ἰαὶ εὐστόλων. 435. Περόνη.] Πόρπη ἐν τῇ 

Ἑκάβη' ᾽Αλλ εὔχου σύγ ἔπειτα κε- περιβολῃ. Κατεμύξατο.] Κατεξέσθη. 
λαινεφέῖ Ἐροίωνι, Ἰδαίῳ, ὕστε Ἔροήην ᾿Δραιήν.] ᾿Ασθεῃ. Σηµαίει δὲ καὶ 
κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται. Ἡ γὰρ Ίδη τῆς Λλεπτήν. 427. Χρυσῆν ᾿Αϕροδίτην.] 
Προίας, αἰκείως τε ἡ Ἑκάβη ἔσχηκε Ἰαλὴν λέγει νῦν. 428. Οὔ τοι.] Οὔ 

παρωνοµάσαι τὸν Δία Ἰδαῖω. “ὍὉ δ' σα. οὐδαμῶς σα. 490. Ἱμερόντα.] 
Ὅμηρος οὐκ ἂν εἴποι ἀπὸ τῆς Κύπρου τὸ ᾿Επέραστα, θαυμαστά. 4332. ᾿Ἐπόρου- 

ἐπίθετον, ἐξ Ιδίου προσώπου λέγων Ὁ σεν.] ᾿ΕἘφώρμησε. 5633. Ὑπείρεχεν.] 
δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέῖ χαλκῷ. ᾿"Αχαι- “Ὑπερεῖχε, προεβέβλητο, ὑπερεμάχετο. 
Ἰάδων.] Τῶν Ἑλληνίδων γνναικῶν. ᾿Α- 431-΄Αζετο.] Εσέβετο. "Ίετο.] Προε- 
νεῖσα.] ᾿Αναπείρυσα. 433. Ἔπε- θυμεῖο. 435. Δῆσαι.] ᾿Αποδῦσαι. 
σθαι.] ᾿Ακολουθῆσαι. ᾿Ἔκπαγλα.] ᾿Εξό- 437. Ἐστυφέλιξε.] Διέσεισε, διεκίνησε. 
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ἀλλ) ὅτε δη τὸ τεταρτον ἐπεσσυτο, θαιμονη ἶσος. 

εινα ὁμοκλήσας προσέφη ἑκάεργος ᾽Απολλων' 

Φρώζεο, Τυδείδη, καὶ χαζεο, μήδε θεσισιν 449 

ἴσ᾽ ἔθελε Φρονεειν. επεὶ οὕποτε φύλον ὁμοιον 

ἀθανάτων τε θεῶν, χαμαὶ ερχοµένων τ' ὠνθρωπων. 

ὋὪς φώτο" Τυδείδης ὃ ὠνεχάζετο τυτθὸν ὀπίσσω, 

μην ἀλευόμενος ἑκατη[2όλου ᾿Απόλλωνος. 

Αὐείαν ὃὶ ἁπάτερθεν ὁμίλου θηκεν Απόλλων 445 

Περγαμῳ εἰν ἱερη, ὅθι οἱ νήός γε τετυκτο" 

ητοι τὸν Λητώ τε καὶ Άρτεμις ἰοχέαιρα 

εν μεγολῳ ἀθύτῳ ἀκέοντό τε, κύδαινόν τε. 

αύταρ ὁ εἴδωλον τεῦξ᾽ ἄργυροτοξος ᾿ Απόλλων, 

αὐτῷ τ᾽ Αἰνείο, ἴκελον καὶ τεύχεσι τοῖον" 45ο 

ὠμφὶ δ᾽ αρ εἰδώλω Τρώες καὶ δῖοι ᾿Αχαιοὶ 

δουν ὠλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι [Αοείας 
435. δαίµονι Είσος. 4390. Γεκάξεργος. 441. Εσ᾽ ἔθελε. 
44.1. Γεκατηβόλου,  ΝΙΙΙΡ. ἀλευάμενος. 446. ὔθι Εα. 
449. ὁ Γείδωλον. 459. Είκελον. 4:51. δὲ Εειδώλῳ. 

λων, τεργοννὲέν γεια οἸἴραιπα Εοπιοβῖς.---μ39. δεινὰ δ ὁμοκλήσας. ΙΓΘΓΙΙΗ δὲ ἵπ αρο- 
ἀοκῖς Ροίθεὲ 5αΠ6 8θησι τοῦ δὴ αοοῖρίς πον αμίνη Σ εν αροδίτορλιπα οκ δὴ Γαία 
6556 Ροίΐο»ί. 

449. (πνθ (6 πιοᾶο 411. φραζέσθω)---πεο αιιάς {ο ερᾳίρατατο ἀἱῑ5, οοπίθπάσγο Ο11η 
ἀῑ, Ίσα Φρονεῖν, Ἱ. Ἱ. ἐξισουσθαι. ἰσοῦν ἑωυσὸν σῷ θείῳ. 

446. Ὦ Ῥάρπα εοναίις πουν ἀἰνορατες ο Ἠϊοπηθάἶν ππππίθις αὖ Αροβίπο οτερίις 
οοἩοσα σας 1 οἶας (οπαρ]ο ἴπ. Ῥογσαιπο αοτοροΠῖ. φαοά εἳ αΏρῖ πποπποταίας: Ἡ. 83. Ἱμα- 
ἴοπα οἱ αμα ἵπ 6ο ἴοπιρίο, {πποπατα 1π 40π1ο δα, ἀθσεπίος, οι οχορ]ιπί, Γονοπί, 
οἳ νι]πονὶ πηράσπίας. οτί Ἰη ἆθο Βιογο σύννασι, θοάθτα ἵη ἔεπιρ]ο ππα οππα ΑΡρο]- 
Ίππο οὐ] φοἨ ος απάο [πα]ο οἩ ποβῖο Παρίαοπῖς παδοῖ ρού.---48. κύδαινον, ΡΟ 
ἐβερώπενον. Οτῖν ἀθοιν ας νοπαδίαίοπι οἱ τοάΙάσναπές ομπι ος Ίο ἵπ οοχοπάἶοο οἶαιι- 
ἀϊσαδκοι.  Νοιαῦι]ο απίοπα Ίου, αιποά ενος απαπά ας πο. Ἰπ ὦάος πας, 566 1π {θπι- 
Ῥ]ηπα αράασίαςς αἲὶ αΏδῖ Ἠθγους ἴπ εοπαρ]ῖς οὐ πσαηξας, αἱ Β. 549. Ἐτοσλί]θιις. 

440. Αγροϊιο Έπου εἴδωλον, ερθοίτιπα, Αολινῖς οι Ττο]απῖς ῬασπαπΏθς ουᾖοῖς. 
Ἰπνεπίο ου ἴπ Έποα 5ο Ἠγρ]ας οππα ππασπο νεγρογαπα οτπα αι δις οσί Έπ. Ν. 
626. ᾳ.. Ατριζαπίις σταπηαοἳ πι εἰδώλῳ: Γποῖ]ς ἴππΙεΠ Ροεί αὖ υπηυγίς οἱ απίπια- 
Ό8, α ας α παδίθας ος πορα]]ς αἲ ἴαἶο Ῥ]απίαδιηα Ῥτουθάεγε ροΐμο:θ, Ἀϊπη]ῖς οδὲ ηι]- 

Φαεινήν.] Δαμπρά». 435. Ἐπέσσυτο.] 445. ᾽Απάτερθε.] "Απωθε. 446. 
᾿Ἐφώρμησε. Δαίμονι ἴσος.] Θεῷ ὅμοιο, Περγάμφ.] Τῃ ἀκριπόλει τῶν Ἠρώων τῆς 
καὶ παραπλήσια 430. Ὁμοκλήσας.] ᾿Ιλίν οὕτω καλουµένη. 447. οχέαι- 
Ἐπαπειλήσας, ἐπιτιμητικῶς βοήσας. ρα.] Ἡ ἰοῖς, ὅ ἐστι, βέλεσι, χαΐρουσα. 
440. «ὥράζεο.] Σκέπτου, διαλογίζου. τοῦτ' ἔστι, τοξική. 4489. ᾿Αδύτῳ.] 
Φράζεο, καὶ χάζεο.] Διαλογιζήμενο ᾱ- Ναῷ. ᾿"Άδυτα γὰρ καλοῦνται οἳ τόποι 
ναχώρε. 441. Φῦλο.] Ἓθνο, 442. τῶν ἱερῶν, εἷς οὓς οὐκ ἔξεστιν εἰσιέναι 

Χαμαὶ ἐρχομένων.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἄποθνη- πᾶσι. ᾿Ακέοτο.] Εθεράπευο, νῦν. ἢ, 
σκόντων. Ἠ, ἐπὶ γῆς βαδιξόντων. ἢ, χα- ἐπεμελοῦντο. ἢ, παρεμυθοῦντο. Κύδαι- 
μαιῤῥιφῶν. ἢ, φθαρτῶν. 443. ἸΑνε νον.] Ἐδόξαζον, πρὸς δόξαν προετρέπωτο. 
Χάζετο.] ᾿Ανεχώρει. Τντθόν.] Μικρό. 45ο. Ἴκελον] Ὅμοιον. Τοῖον.] Τοιοῦ- 
ὀλίγο. 444. ᾽Αλευάμενος.] Ἐκκλίνας. τον. 452. Δῄουν.] Διέκοπτο. Βοείας.] 

Νο, 1. Ι Τη : 
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ἀσπίδως εὐκύκλους, λαισήϊώ τε πτερόεντα. 

] τότε θοῦρον Ἔλρηα προσηύδα Φοίβος Απόλλων" 
ρε) βρες, βροτολοιγε, μιαιφόνε, τειχεσιπλήητα, 455 

οὐκ ἂν δη τόνδ᾽ ἄνδρα μόχης ἐρύσαιο µετελθὼν, 

Τυδείδην, ὃ 41 νυν γε καὶ αν Δι πατρι μάχρίτο” ς 

Κύπριδα μον πρῶτον σχεδον οὕτασε χειρ, επὶ καρπῶ, 

αὐταρ ἔπειτ' αυτῷ μοι ἐπέσσυτο, θαήμονι ᾗ ίσο». 

Ὡς εἰπων, αὐτὸς μεν ἐφεζετο Περγόμω ἄκρη. 46ο 

Τρωῶς δὲ στίχας οὖλος “Αρης ὤτρυνε μετελβὼν, 

εἰδόμενος ᾿Ακάμωντι θοῷ ἡ ἡγήτορι Θρηκῶν' 

υἱάσι δὲ Πριόμοιο Διστρεφέεσσι κέλευεν" 

Ὢ υἱεῖς Πριάμοιο, Διοτρεφέος (Θωσιληος, 

ε τί ἔτι κτείνεσθοι ἑώσετε λαον Αχαιοί 4ός 

ᾗ εἰσόκεν ἀμφὶ πύλης εὖ ποηήσι μάχωνται ; 

κείται ὦνηρ, ὃν τ΄ ἶσον ετίομεν Ἔκτορι δίιῳ, 

Ανείας, υἷος μεγαλήτερος Ἀγχισαο' 

ολλ. ὤγετ', εκ Φλοίσ[βοιο σωώσομεν εσθλον ἑταῖρον. 

456. Εερύσαιο. 450. δαΐµονι Εῖσος. 46ο. Γειπών. 

461. νυ]ς. Τρώων. 462. Εειδόμενος. 467. ὃν Εῖσον. 

ες ἵη {οσπ]ατη ο αποπῖς οββοία, ο Γκϊοπϊ ομ]θοία ΕΗήΐ.---453. λαισήϊον Ρ8ΠΙΙ5 Ἰενίοτίς 
εΠρεῖ ε5ςε 5αῖ5 οοηρίαί, παπάς ἀἰοίαπι πτερόεν, κουφον. 

154---47ο. ΑΡοϊο Ματίεπι ἵπ Ὠιοππθάθπι Ἰηδήραί. 15 Αεαπιαπς Ῥεγδοπα Ιπάπίας 
αοἴθτα ΙΠδίαιταῦ. Δά ραρπαπα ἰρίσιν τοδπίερταπάαπα οί Ἐτο]αποταπα νΙταίθιη εχε- 
ταπάαπι τία 5απί, (1 Ῥοδία οοπηπαπϊκοέασς ανν ϱ05 Ἱπβατηπιαί, Βατρεάοι Ἡοοίο- 
ΤΘΙΗ πποτεραξ 471. εἲ ΄Έποας ΙεγΙπα 1η ΡΙσΠΑΤΗ ΡΓΟ(ΙΕ ν5. 512. 

4560. οὐκ ἂν δὴ τόνδ ὤνδρα μάχης ἐρύσαιο----Εοστηιι] τοραπ(]. Ῥρτο ἔρυσαι, τβΠΊ0νΘ. Ἐλί 

Ἡ. ]. ἐρύεσθαι οπίγα]εγο, εάσθγθ, ἨΟΠ. 5ευναπάϊ Ἀσδα, γεγηπη ἄπιονοτε α ράβπα, οβ!- 
ο0χ6 ταἳ νἰοις οθἀαξ. --45δδ. (κατὰ) χείρα, ἐπὶ καρπῳ. Ἱία οχρ]εαί ἄκρην χεῖρα 8ΙΡ. Υ9 

396. 
161. Ἐνί Ἠὶο ἄοαπιας ἄπκ ἜἩνασυπι αἆ Ἠε]εκροπίππι, ἆθ απο ν. ΠΠ. Β. δ4.---465. 

ατείνε σθαι λαὸν ᾿Αχιαιοῖε, ὑπ' Αχαιών. οκ ΠΠΟΓΘ. ἐς τί µέχρι τίνος.---466. ἡ εἰσόκεν, ΡΥΟ ἕως 
οὗ νο] 5 έχθι ἄν. 

467. κείται (11επι Ππίρηῖκεο Ῥιίαραηέ, Έπαας, Ἰάδοφπε εἶας ους δευναγε νο]θ- 
Ῥαπῦ.---460. ἐκ Φλοίσβοιο, μάχης. αἲ ]απα ν5. 222. ζππ]έα5 ραρπαπ τη. 

Τὰς ἀσπίδας τὰς ἐκ βοείων βυρσῶν. σεν. 46ο. ᾿Ακρῃ.] ᾿Ακροπόλε. 461. 
4:53. Ἐὐκύκλους.] Περιφερεῖς. Εῦ ἐχρύ- Τρώων δὲ στίχας.] 'Τοὺς δὲ Τρῶας εἰς 

σας ἐν τῇ περιφερείᾳ. Λαισήϊα.] Ῥαρ- τάξει. Οὗλος.] ᾿Ολέθριος. "Ωτρυνε.] 

βαρικὰ ὅπλα, ἢ βέλη. ἢ, µικρὰ ἅσπι- Παρώξυνν. 462. Εἰδόμενος] "Ὅμοι- 

δίσκια, ὠμοβύρσωα σάκη, ὅπλα καῖφα" ωθεί. ᾽Ακάμαντι.] Ὄνομα κύριο. Ἡ- 

παρὰ τὸ, ἐν τῇ λαιᾷ χει βαστάζε- «γήτοι.] Ἡγεμώι. 465. Ἔς τί ἔτι.] 
σθαι. 454. Θοῦρον.] Ορμητικὸν ἐν τῷ Μέχρι τίνος. 466. Εἰσόκεν.] Εως ἂν, 

πολέμφ. 455. Βροτολοιγε.] ᾿Ανδροφόνε. μέχρις ἄν. Εὖ ποιητῇσι.] Εὖ πεποι- 
456. ᾿ΤΕμύσαιο] "Ἑλκύσειας. 458. Ἰμόναις, εὖ καὶ καλῶς κατεσκενασµέναις. 
Χεῖρ ἐπὶ καρπῷ.] ᾿Ἐπὶ τὸν καρπὺν τῆς 467. Ισω.] Επίσης. ὁμοίω. Ετίομεν.] 
χειρίς. 450. ᾿Ἐπέσσυτο.] ᾿Εφώρμη- ᾿Ετιμῶμε. 4690. Ἔκ φλοίσβοι.] Εκ 



Ι1Π. ν. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. αΤ7ο---θό. 207 

Ὡς εἰπῶν, ὤτρυνε μενος καὶ ὄυμον ἑ εκόστου. 47ο 

ἔνρ᾽ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν Ἕντερα δι ου 

Ἕκτορ, πη δι τοι  μθνος οἴχεται, ὃ πρὶν ἔχεσκες ! : 

φης πι ὥτερ λαών πόλη ἐξέμεν 1) ἐπικούρων, 

οἱος, σὺν γαμβρασι, κασιγνήτοισί τε σοῖσι' 

τῶν νὺν οὗ τιν᾿ ἐγὼν ἰδεειν δύναμ. οὖδε νοήσαι, 476 

ὤλλα κατωπτώσσουσι, κύνες ὣς ἀμφι λέοτα. 

ἡμεῖς 9) αὖ μαχόμεσθ᾽ : οἵπερ τ' Επίκουροι ἔνειμεν. 

καὶ γαρ ἐγὼν, Επίκουρος ἑῶν, μάλα τήηλόθεν ἤ ηκω᾽ 

τηλου γαρ Λυκίη, Ἐάνθω ἐ επὶ δήεντι, 

ἔνθ᾽ ὤλοχόν τε φίλην ὄλιπον καὶ νήπιον νου, 48ο 

καδ δε κτήµατα πολλα, τά τ ἕλδεται ὅ ὃς κ᾿ ἐπιδευής. 

ὠλλα καὶ ὣς Λυκίους ὀτρύνω, καὶ μέμον᾽ αὐτὸς 

ἀνδρὶ μα χήσασθαι: ὠτὰρ οὔτι μοι ενθώδε τοῖον, 

οἷόν κ᾿ ήὲ Φφέροιεν Ἄχαιοι ἥ κεν ὄγοιεν' 

τύνη δ ε ἑστηκας, ώταρ οὐδ᾽ ἄλλεισι κελεύεις 485 

λασῖσι µενέµεν, καὶ ὠμυνέμεναι ὤρεσσι. 

47ο. Εειπὼν---μένος θυµόν τε Γεκάστουν. 475. ἐγὼ Ειδέειν. 
470. κύνες ξὼς Ῥοπί]. 

4Τ1---4790. Ίποτορας Βατροάοπ Ἡθοίογεπα {αποπαπα τεπϊφεῖας ασθηίοπα ΘΗΠΙ(1Θ ἵπ- 
ορπαῖξ πονα νἰγίαίθ. Ἐδι πας οταο ρταν]φεῖπια σπα 5εηίθπΕῖ5, ἵπιτα νογρῖς--- 
473. πῃ δή σοι μένος οἴχεπαι Εκ ΠΙΟΓΘ ΡΓΟ ᾧχετοι---473. Ῥθγκιιᾶδοας Πδῖ, (ἔφης που) ἴθ 
«ολα οππα Ῥτορίπηιαϊς οὗ αβιηῖθιας καἲῖς Γουε αἲ (πίαπάαπα α1Ώεπ οοπίγα Ποδίθπη. ἔχειν 
Ῥτο ἐπθνῖ: εἴσηας Βοἱο]. Ὀσ. ἐξέμεν, φυλάξειν. ΤΗΠΙ λαοὺς 6 ἐπικούρους ΙΠίθί 36 ΟΡΡΟ- 
πῖςς 5απί 6γρο ἴπῖ, φμἳ οκ ατύς καη{. Ἐταπέ 5απθ Ῥτίαπιο 1, ΒΙΗ οί ρεποτί ΧΙ. Η. Ζ. 
344. δη. Αροϊιοά. ΤΙ. 2, 5. ἐπίκουροι ἴαππθη, φοοῖ, πάση ατα Ττο]απ]ς τούς αἀοραπές 
αιοά ΑΡΩΠΙΘΙΩΠΟΠ οοπη ιδίας Β. 130. ἀλλ ἐπίκουροι πολλίων ἐ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄν- 
δρες ἔ ἔασιν. 

479. Ῥε αοΐα Μας ν. Β. εχἰγ.---481. κὰδ δὲ κτήματα πολλὰ, κατέλιπον δὲ κτήματα. 
ἃὶ ἕλδεται ὃς κ᾿ ἐπιδενής. φἰπηρ]οϊίου αοοῖρίο Ῥτο αἀ]αποίο ἀῑνΙιαταπι: ορες οχρείοπ 
αἰῆς, οχροῖῖ κο ορι--4δ3. 4. η] Ἠ]ο οδὲ ππθαταπα ορτη, αιιοᾶ ποπάαπη τηῖἩΙ δὲ πθ 
αῦ. Ἠοδενας ἀῑπίρίαταγ.---4δ6. ἀμυνέμεναι ώρεσσιν. Ῥτο ὀάρεσσιν, ΠΟΟΙΤΕΥΕ, πα Ῥτορη]- 
«απάαπα Ἱη]ασίατα, ακοπίρας. Ἡ. 1. 327. ὀάρων Ένεκα σβετερώων 5ο]]οπης ἴπ αοπεπάῖς 
απῖπηϊς αἲ νἱγιίθτη. 

ταραχῆς. Σαώσομεν.] Σώσωμεν. 471. πτώσσουσι.] Δειλιῶσω. 477. Ἔνει- 
Νείκεσεν.] ᾿Ωνείδισε. 472. ΠΠ δή με.] Εἰμὲν, ἐσμὲν, ὑπάρχομε. 478. 
τοι.] Ποῦ δή σοι. Οἴχεται.] Πεπόρυ- "Ἠκω.] Παραγέγνα. 47ο. Τηλοῦ.] 
ται. Ἔχεσκες.] Εἶχες. 473. Φῆς.] Μακρόθε. Διήεντι.] Δίνας ἔχοντι. Δῖ- 

Ἔλεγες. Που.] ᾿Αντὶ τοῦ, δή. "Άτερ.] ναι δέ εἰσιν αἱ τῶν ὑδάτων συστροφαί. 
Χωρίς. Ἑξέμεν.] Ἔξειν, συνέξειν, συ- 48. Έλδεται.] Ἐπιθυμεῖ. Ἐπιδενής.] 
εκσώσει», φυλάξε». 474. ΓΤαμβρὶ- Ἐνδεής. 485. Τύνη.] Σὺ Δωρικῶς, ἀπὸ 
σιν.] Οἱ ἄνδρες τῶν θυγατέρων. Ταµ- τοῦ τῦ, ἐν παραγωγῇ τύνη. ὥς, ἀπὸ τοῦ 
βρὸς καλεῖται ὁ γῆμας ὑπὸ τῶν οἰκείων ἐγὼν, ἐγώνη. 496. Μενέμεν.] Ὕπο- 

τῆς γαμηθείσης. 475. Ἰδέειν.] δεῖ. µένειν, προθυμεῖσθαι. Ώρεσσι.] Ταῖς 
Νοῆσαι.] Θεάσασθαι. 476. Κατα- γυναιξέ. Παρὰ τὸ συνεζεῦχθαι τοῖς ἂν- 

Μη 2 
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μήπως, ὥς άψισι λίνου ἁλόντε πανάγρου, 

ἀνδρώσι δυσμενέεσσῳ ε ἔλωρ καὶ κύρμα γένησθε. 

οἱ δὲ τῶχ ἐκπέρσουσ᾽ εὐ ναιομένην πόλιν ὑμήν. 

σοὶ 9ε χρη τάδε πάντα μέλειν νύκτας τε καὶ Ίμαρ, 499 

ἄρχους λισσομένω τηλεκλητῶν επικούρων, 

ώλεμεως ἐχέμεν, κρωτερὴν δ) ὠποβεσθαι ε ένιπήν. 

θα ας Σαρπηθῶν' θάκε δε φρένων Έκτορι μύθος" 

αὐτίκα ὃ εξ ὁ ὀχέων σὺν τεύχεσ ἆλτο χαμάζε 

πώλλων δἱ ὀζέα θουρα, κατα, στρατον ῴχετο πάντη. 405 

ὀτρύνων µαχέσασθαι, ἔ ἔγειρε δὲ φύλοπυ αἰνην. 

οἱ ὃ ἐλελίχβησαν, πο ἐναντίοι ἔσταν ᾽Αχαιῶν. 

᾿Αργείοι δ᾽ ὑπέμειαν ὠολλέες, οὖδε φόβηθεν. 

Ὡς ο) ὤνεμος ὤχνως φορέει ἱερως κατ ἀλωδο, 

457. ἘδΙαιπι ογαῖ λίνου που ἃ Ο]ατ]κο, ν]ε]οδῖα5 αποφίς, ΟΠΗ. 816 Ραλόντε. 
1.ες. λίνου πανάγροιο ἀλόώντες. Γαλόντες. Υ. 0098. 498. δυσµενέεσσι Γέλωρ- 

497. οἱ δὲ Γελίχθησαν Ώαννες. 4908. νι]. οὐδ' ἐφόβηθεν. 

487. Ύετεοι, ν]άθ, πο (απηαπα τα, αὖ Ἱιοδβῦις σαρίαπηϊηῖ, τα εί οορῖα πιο: λάπο 
ἀπα]ς ἁλόντε. ἄψίδες δικτύου, αἱ καμπαὶ καὶ ἀγκάλαι, β]α Ίπποχα ππμίιο οὐ Ἱπιρηοϊία, 
η ης σος : μαμα μα, ; 
ἕλωρ καὶ κύρμα αΠΡὶ φπούιε ἆθ Ρταᾶα: 1Πῇ. 684. Ρ. 15. λέων ἐπὶ σώματι κύρσας 5Ρ. Τ. 
83---402. νωλεµέως ἐχέμεν, ῬτΟ ἀντέχεω, καρτερεῖν, αὐδο]αίθ. ΟΗκοισαπα οδί 1π πον]ς- 
αἰπηῖς, χρατερὴν δ) ἀποθέσθαι ἐνιπὴν, πιζηήα ]ιαιιά τιῖ, Σίπο δΏ]εοίαπα Ηεοίου απ βοοἳς 
πομίτα ταῖο φαῑῖς Ῥεπε Ῥτουθά]ε. 

493. δώκε δὲ φρένας ΄Ἔκτορι μῦθος. ποὺ Έκπορος. ἠνίασε. λαμες γὰρ ὁ μύθος. αί 
Ψεῃπ. Β. Βεηιεηίία φιιπῖ ἐναργῶς ἀῑσία: εἰ ἔαοῖῦ Ίου πάλλων ὀξέα δοῦρα ᾧ χετο, ιιῦ Ιπ0θ- 
ἀθπίεπι νίάθα». 

407---δτ1. Τέθναπα τουθρθῖς απίπίς Ττο]απὰ Γοτήζον Ῥαρπαπί, Ίοοις Ῥτασ]ατο ἃ 
Ῥορία οσπαία: οἱ πἱάθυα Ῥαρηςς αγάοτ ες εβεοῖι αφπιο Ῥαρησς. 

490. Ῥι]νετο εκ ῬαρπαπΕῖαπα. οοΠΟΊδα. εχοτίο οοηδρει»ί διπέ Αι, τς αγθᾶ 
ρα]οῖς, οτι νεπ]απίαν {γαπιεπία πιεςκθ {αοία. Άγθα Ιδία ἀῑοῖέατ ὠυρμιὼ, π πόπος ἆλωπς, 
αρτῖν ἓν ῷ πίπσει πὸ ὤχυρον, λιαμώντων πῶν ἀνδρῶν (ας Επδία(, ) οί ἄχυρα τεᾶατί Ῥες 

ἄχινην. Ἱερὰς Ῥετρείπο ορι(Ποείο, απία Οεγθνϊ 84σγα. οπιΠῖς πιθδοῖς οἱ αγαίΙο, οπά Γγαρ]- 

Ἐπ5 δί ΓΓπιθηδῖς. δι {ἱερὸς Ἰάθπι ιο αλας θεος. Οπιπῖπο τεδάϊ Ῥοΐροί: αἴπιο ἴτι 

δράσι.. ἔνθεν καὶ συνωρὶς, τὸ συνεζε- Άλπο.] Καθήλατο. 495. Πάλλων.] 
γμένον τῶν ἵππων ὄχημα. 487. Αψῖ- Κυωῶν. Πάντῃ.] Πανταχοῦ. 497. ἘἜ- 
σι.] Ἄμμασι, συναφαῖς. Λήώου.] Δικ- λελίχθησαν.] Συνεστράφησαν, µεταβαλ- 

τύου. “Ἀλόντε.] Ληφθέντες. Πανάγρο.] Ἀόμενοι εἰλήθησαν. 498. ᾿Δολλέες.] 
Τοῦ πάντα ἀγρεύωτο. 498. Ἑλωρ.] Συνεσταλμένοι, ἀθρόοι, συνηγµόνοι. Φφύ.. 

Ἕλκυσμα, ἕλασμα, καὶ ἀναίρεμα. Ἓ- ᾖβηθεν.] ᾿φοβήθησα». 4090. χνας.] 
σχηµάτισται δὲ παρὰ τὸ ἑλεῖν. Ἰύρ Τὰ λεπτὰ τῶν ἀχύρων, ἢ τὰ ἄχυρα. 
μα.] ᾿Εγκύρημα, ἔντευγµα᾽ οἵον, ἐπί- 

τευγµα, εὐτύχημα. Λέγει δὲ τῶν ἐχ- 

θρῶν. 489. Ὑμήν.] Ὑμετέρη». 491. 
Λισσομένφ.] Δεομένῳ. 492. Νωλεμέ- 

ως.] ᾽Αδιαλείπτως, συνεχῶς. ᾿Εχέμεν.] 

Συνέχειν, ἢ ἀντέχει, πρὸς τὴν µάχην, 

καὶ μὴ ἐνδιδόαι. "Ενιπήν.] ᾿Ἐπίπλιξῳ. 

493. Δάκε.] Καθίκετο, καθήψατο, 494. 

Άχνη δὲ καλεῖται καὶ ὁ ἐπιπολάζων τῷ 

κύµατι ἀφρός. Φορέει.] Φέρει, διασκορ- 
πίζει, σκεδάζε. ᾽Αλωάς.] )Αλωνείας. 

Νῦν δὲ τοὺς τόπους, ὅπου ὁ πυρὸς πατεὶ- 
- .ω Δ 

ται, τουτέστιν, ἀλοᾶται. Σημαίνει δὲ 
Ν Ν / .ω ον 3. ην Εν καὶ τὴν δενδροφόρον γῆν, καὶ ἐν ᾗ ἀπὸ 

.. / Αν 

τοῦ σίτου τὰ ἄχυρα διαιρεῖται. Λικμᾶν 
/ ε] λ ο 9 ο. /, λ γάρ ἐστι τὸ χωρίζει ἀπὸ τοῦ σίτου τὸ 
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ἀνθρῶν λικμώντων, ὅτε τε ζανθη Δήμήτηρ 

πρίν, ἐπειγομένων ὀνέμων, καρπον τε καὶ ὤχνας' 

αἱ ᾿ὑπολευκαίνονται ἀχυρμια!' ὣς τότ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

λευκοὶ ὕπερθε Ύθνουτο κονισάλω, ὃν ῥᾳ δὲ αὐτῶν 

οὐρανον ἐς πολύχαλκον ἐπέπληγον πόδες ἵ ἱππων, 

ἂν ἐ ἐπιμισγομένων' ὑπὸ ὃ ἔστρεφον ἡνεοχηες- 

οἱ δὲ μένος λίειρων ἴθὺς φέρον. αμφὶ δὲ νύκτα 

θοῦρος Αρης ἐκάλυψε μαχη, Ἔρμεσσῳ ἀρήγων, 

πώντοσ᾽ εποιχόµενος» τοῦ ο ἐκραίαινεν ἐέφετμας 

Φοίβου Απόλλωνος χρυσαόρου, ὃς µε ὠνώγει 

Τρωσιν θυμὸν ε ἔγειραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ᾽ ᾿Άθηνην 

οἰχομένην' ἡ γάρ ῥα πέλε Δανασῖσιν ὠρηγών. 

5οο 

ρο5 

στο 

5ΟΙ. νι]ρ. κρύει. 5931. νι]ᾳ. κοισσάλῳ. 519. Είδε. 

αφγο.---500. ὅτε τε Δημήτηρ κρίνη καρπόν τε καὶ ἄχνας. Ττα Ίρδα Οετεν Ππάποίατ ἵαπ- 

απ.πα 6 οργηαῦ ᾳταΏα ἃ Ρα]εἶς, αιιοά θἶς Ἱπνεπτο, Ὀεπεβοῖο οί ορε Πί. ζανόη Δή- 
µήτηρ, ΥΙτρ]Πο οί αἰῖς Εἶαυα Έ6τε», Ρα]οτα. Νιπηϊς αγρπέαπα εφδεῖ, αἆ ΒΏαναπα πῃθς- 
56ΠΙ τΘΙΘΥΓΘ νο]]ο. δολ. ὃν (κονίσαλον) ἵπσοι ἐπέσληγον ἐε οὐρανὸν δι αὐτῶν ἄψ ἐ πα ππσι 

µένων. Ἐδι ἐπέ ἐσληγον ρτο πλήσσοντες ἤγειρον» Ἠειρανν εἰς οὐρανὸν, σὴν κόνιν. δι αὐτῶν, νεὶ 

πέος ἴρνος 9οἩ. Αολῖν ον διὰ µέσων αὐτῶν, τῶν ᾽Αχαιῶν, νε], ηαοᾶ πηε]ς, δ- αὐτῶν, 5ο. 
Τρώων, ἂψ ἐπιμισγομένωνν Ρχορίες 1ρδο5, ρες 1μδο», Πθγιπα ΟΟΠΡΤΕΣΦΟ5; 5ο]]. Ττο]απος. 

Ῥευεβαί 5οφιιῖ: οἱ γὰρ ἠνοχπες ὑπέστρεφον αὐτούς. πθὰ ΙΠΥθΙΡα εδ οχαῖο. Πάεπι Ἔτο- 
Ἰππὶ φαπῖ ν. 5ού. οἱ Σὲ (Ναπι 4ᾳ Αολῑνϊς ἀῑσίαπα ογαῦ Ίαπα απίθ) νϊ ορροςῖῖ απίθπ1, Τθ- 
5ρθοῖα ἡνοχέων Ιπῖθ]Ησοπάϊ φιιηὲ ἐπιβώται, θ1 μένος λειρῶν ἰθὺς φέρον, χεῖρας ἐπέφερον, 
πηθπις οοπ[ετεηίος ουσ Αολίνϊς.---5ο4- οὐρανὸς πολύκαλκος, χαλκοῦς. χαλκοβατὲς 
δώμα Α. 426. 

5ο7. δ. Νππο ἡαγΏς ορετα Γασαπα 1ά αἲξ Ῥοδία, αποά παῦε Ρη]νογίς οτία Πετῖ Πθ- 
οὔ556 εγαῖ, αξ οὐδουτατείατ οα]σῖπε αοἷος ρισπαπΏαπη. Ἁπα]ς πος Ί]α, 4ς πα Α]αοῖς 
Ῥτουθς πο ευπῖ Ρ. 631. 544. οἱ Ττο]απϊς Βασίοπῖθαας πηοτα ἰπ]οέατ πιοία Ῥι]νοτίς 
προ ϱ. 6. 7. Πέρα 5) Ἡρη πίτνα πρέσθε βαθεταν, ἴπα π Ραρπα 5αρετ Ῥαίτοσυῇ οΟσροτθ. 
Ἐκ απίεπι ρης ἀμφεκάλυψε νύμτα µάχτ, ἠιιοὰ αἶῑας τν µάχην ἄέρι, νυκτί. οἳ. αἆ Θ. 
831. οδάιιαῖέ ποσίεπι Ῥιρπα, οἱ Ῥαρπαπι Ἰουίο. 

5ου. .Άρο]]ο Χθυσάορος, ἈΠΠΙΩπΟ, 5εὰ οὔδοπτο, θρ]θίο: 568. εηδε Αππιαΐαις, (παπι 
ἄορ οδε ξίφος ὅπλον, δόρω, ἠλακάπῃ) δει οἵησιι]ο 41Γθο Ἱπάπέας (ιιξ ὥορ Ῥτο ἀορτὴρ ενεοί). 
ὅς µιν ἀνώγει ]μδεεταί 51Ρ. Υ35. 154---46ο.---51ο. ΑΡίετας ἠΠπεινα Ὠϊοπιεάϊῖς απῖππο 
οοπβγπια(ο 51Ρ. Υδ., 123. 

ἄχυρον ποῖς πτύοις. 

µήτηρ.] Ὁ πυρός. 
5οο. Ἐανθὴ Δη- 

« λα / Ο δε τροπος µετωνυ-- 
ῥποστροφῆς ἐμβαλλόντω». 
φον.] Ὑπέστρεφον δέ. 

“Ὑπὸ δ' ἔστρε- 

Ἡνιοχῃες.] "Ηνί- 
µία. Ἡ αὐτὴ Ἡ θεὸς, ἡ γεωργικὴ ἐπι- Όοχοι. Ἡ εὐθεα, ὁ ἠνιοχεί. 5ο6. 
στήµη. 5οΙ. ρίνη.] Διαχωρίζει. Ἔ- ἨΜένος χειρῶν ἰθὺς φέρω.] Τὴν διὰ τῶν 

ῇ νο βι μή ᾿ πειγοµένων.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐπειγόντων, καὶ 
συνεχῶς καὶ μετὰ βίας πγεύντων. 500. 
. / . ον « / Ε ὁ 
Άχυρμιαί.] ᾿Αχυρεθῆκαι. οἱ τόποι, εἰς οὓς 

χωριζόµενα τοῦ σίτου τὰ ἄχυρα ἐκπί- 
πτει. 503. Ὕπερθε.] Ὑπεράνωθεν. 
Κονισσάλφ.] Τῷ κοιορῷ. 5Οή. Το- 
λύχαλκον.] Στερεὺν, λίαν ἰσχυρό. Ἓ- 
πέπληγον.] Πλήσσοντες σφεδρῶς καὶ εὐ- 
τόνως γειρο καὶ ἀνέπαλλον καὶ ἂἄνε- 
κου. 5ος. "ΑΨ ἐπιμισγομένων.] Ἐξ 

χειρῶν δύναμιν ἐναντίων ἔφερον ἀλλήλων. 
Ἰθύς.] Ἐπ᾽ εὐθεία.. ἨΝύκτα.] ᾽Αχλύν. 
5ο]. ᾿Αρήγων.] Βοηθῶν. 5ο8δ. Πάν- 
τοσε.] Πανταχοῦ, πανταχόσε. Ἔπε- 
κραίαινεν.] Ἐπετέλει. Ἐφετμάς.] ἛἜν- 

πολάς. 5ο9. Χρυσαόρου.] Χρυσοφασ- 
γάνου, χρυσοῦν ξίφος ἔχωτος. Οἱ δὲ νε- 

ὥτεροι, ὡς χρυσῆν κιθάραν ἔχοντος, ἄπο- 

διδίασι τὴν λέξω. 511. Πέλε.] Ἐ- 
γένετο, ἦν. 512. Πίωος.] Νῦν, πλου- 
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αὐτὸς ὃ Αἰνείαν μώλα πίονος εξ ἀθύτοιο 
ἦκε, καὶ ἐν στήθεσσι μένος [βάλε ποιμενι λαών. 

Ανείως δ) ἑτάροισι µεβιστατο" τοὶ ὃ ε ἐχάρησαν, 

ὡς εἴ. ον ζωόν τε καὶ ὠρτεμέα προσιόντα, 515 

καὶ μένος ἐσθλον ἔ εχιοντω᾽ µετόλλησών γε μὲν οὗ τι" 

ου γαρ ἔα πόνος ὄλλος, ὃν ᾿Αργυρότοξος ἔ ες 

Ἂρης τε βροτολοιγος, ΄ ο τ ὤμοτον μεμανια. 

τους ὃ Αἴαντε δύω καὶ ΟὉδυσσεὺς καὶ Διομήδης 

ὥτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν. οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ [χο 

ούτε βίας Τρώων ὑπεδειδισαν, οὔτε ωκός᾽ 

αλλ’ ἔμενο» εφέλησιν εοικότες, ὥς τε Κρονίων 

νηνεμίης ἔστησεν επ’ ὠκροπόλοισων έρεσσι, 

ἀτρέμας, οφρ εὔδησι μένος Βορέαο, καὶ ἄλλων 

ὠχρειων ἀνέμων, οἷτε νέφεα σκιόεντα 525 

πνοήσι λιγυρῆσι Φιασκιδασ α ὠέντες' 

ὣς Δαναοὶ Έρως μένον ἔμπεδον, οὖδε φέβωτο. 

Ατρείδης δ) ἂν ὅμιλον εφοίτα, πολλα κελεύων' 

ο Φίλοι, ὠνέρες εστε, καὶ ὤλκιμον ἥτορ ἔλεσθε, 

55. Εεῖδον. 521. οὔτε Γιωκάς. 592. νεφέλησι Εε[οικότες. 

512---618. Νιπο λπθας 6 ν]ποτο δαπαίας οἱ νηριις τεοσίας ἴπ κ τη τοο]ές 
τοβιοίις αὓ Αροβίπο: οκ αἀγίο ἴοπαρ]] ἵπ αοτορο]! Μαρ. 448. πίονος ἐξ ἀδύσοιο πι 5αρ. 
Β. 5490- τῷ ἐνὶ πίονι νηῷ. πδῖα. ᾽μεβίστατο, ἵσπατο μ.ο) αὐποῖε» Ἰπίθυ, ἵπ. πιθᾶῖο θοΡΗΠΗ 5: τὸ 
µεσέειπε, εἶπε μετ) αὐτοῖς.----516. µετάλλησάν γε μὲν οὗ τι. Ἰπβοπίοδο αἀΙαπι, αἲ ἀθο]α- 
ταπᾶπα ατάοτθπα ραρπαπατας πγαπίαγ οοπδρ]οὶ τορθηίθ 61ΙΠΠ 4πθπα ΟΡΙΑ Ρι{ᾶ- 
Ῥαπίς πθς ἵ8τηΡΠ τοραπ{, αποπιοάο βευναἴιις 5ἳί, πόνος Ῥαρπα. 

510---549. σοὺς δὲ Δαναοὺς ὤτρυνον---θὲ 1ΠΟΧ οἱ δὲ 9ο. Δαναδὶ (πο Α]ποςς, πό Έα- 
κίαῦἩ͵) Ττοαπίς έεγαπα Ἱγγαθηθίδιις (ν5. 907. σα) [ογβίον οὐίκίιπέ Αοηνί, αὖ Α]ά- 
οἶρις, [Ἴψαςο εί Ὠϊοπιοάο οοπβγππα!. Έαπα νς. 528---532. αῦ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΕ, φπῖ Εεἱ- 
οοοπίθπη Ργοδέεγηϊς 533---549. 

552. Εο]ϊκ οοπιραταΒῖο οορίαγιιτα αοὶοῖ πάνοιδα Ἱπαροίιπη φιδποπση, οππα πρα 
πιοΠ Πηκίάθηίο, Ἀπίθ τοπηρονίαίοιι πιρταθη (ου. Ῥεδροπάεί θα α]ίοτί 8ωρτα Ἰεοία Δ. 
275. 50 523. ἂς ἑστάνει ἀτρέ έµας. ἀπινήτ 6 

538. πολλὰ κελεύων. ΠΟΠ Ῥοΐθοῖ 6556 υητδία, παπα Ῥαισα πιοχ Ῥτο[αίαγς 5ο πι]- 
ἄιπα ΙΙΔΡΠΟΡΕΤΟ οδί οομογία1δ.----20. 8. Νουῖ]ες νοκ», απὶ 5οηπαπίας, α Ἑγτίσο 

ὡς αὐτὰς ἀκινήπας εἶναι. 

σίω, Ἡ, Ἀιπαροῦ, εὐδαίμονο. ᾿Αδύτοιο.] πὶ νηνεµίας. ᾿Ακροπόλοισιν.] ὋΩν περὶ 

Ναοῦ, ὃν εἰσελθεῖν οὐ ῥᾳδιο. 513. Ἡ- τὰ ἄκραι πολοῦνται, ὕ ἐστι, ἀναστμέ- 

κεν.] ᾿Αϕῆκε. 514. Μεθίστατο.] Ἐν σε 50 4- ᾿Ατρέμας.] Ἐφ' ἤσυ- 
αὐτοῖς ἔστη. “Ἑτάροισι µεβίστατο.] Ἐν χίας, ἄνευ τινὸς κινήσεως. Ορ εὕθῃσι.] 

ποῖς ἑταίροις ἵστατο. 5 ἵ 5. ̓ Αρτεμέα.] Ὑ- “Ὁτ' ἂν ἠρεμῃ. 525. Ζαχρειῶν.] ̓ Α- 
γι. 516. Μετάλλησαν.] ᾿Επεζήτησαν. γαν χρειωδῶν, µεγάλως πνεύντων. Σκιό- 

Οὔτι.] Οὐδέν. 517. Ἔα.] ᾿Αντὶ τοῦ, εἴα. εντα.] Μελαίνας σκιὰς ποιοῦντα. 526. 

Πόνος,] ᾿Ἐνέργεια. Δηλο δε νῦν κακο- Λιγυρῆσι. ΕἡΛιγυραῖς, ἠδείαις, ἢ ὀξείαις, 

πάθειαν. 519. "Άμοτο.] ᾽Απλήρωτον. σφοδραῖς. Διασκιδνᾶσι.] Διασκορπίζου- 

521. ᾿Ἰωκάς.] Κρανγὰς, ἀπειλὰς, ἢ τὰς σι. Ἅ᾿Λέντες.] Πνέοντες. ςᾳδ. Ἓ- 

ἐν τῷ πολέμῳ διώξει. 5393. Νηνεμίης.] φιίτα.] Ἐπορεύετο. 590. ᾿Ανέρς.] Νῦν 

-.-.... 



πππν ν. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. -λο---σμ. ση) 

ὠλλήλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὼ κρατερὼς ὑσμίνας. ς3ο 
αἰδομένων ὃ ἀνδρων πλέονες σόοι, ἠὲ πεφανται’ 

φευγόντων ὃ᾽ οὔτ ἂρ κλέος ὄρνυται, οὔτε τις ἀλκή. 
Ἡ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ θιώς' [βάλε δὲ πρόµον ὤνδεα, 

Αὐείεω ἔταρον µεγαθύμου, Δηϊκόωντα 

Περγασίδην, ὃν Τρώες ὁμῶς Πριώμιοιο τέκεσσι σλς 
τῖον, ἐπεὶ θοὺς ἔσκε µετω πρώτοισι μώχεσθαι" 

τόν ῥω κατ ὠσπίδα Φουρὶ βάλε κρείων Αγαμέμνων 
ἢ δ) οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διω πβὸ δὲ εἴσωτο καὶ τῆς, 
νειωίρη ὃ εν γαστρὶ διω ζωστηρος ἔλασσε. 

/ ΑΝ υ / δὲ / δ Ἕλια η 

δούπησεν δὲ πεσων, ώρά[βησε Ετεύχε επ αυτω. 51ο 
” ο Φ 3 η / ν» ο ” α) πο πμ 2 

Εν αὖτ Αὐείας Δαναῶν ἔλεν ἄν ρας αρίιστους, 

531. γυ]ρ. αἰδομένων τ᾿ ἀ. 534. Ῥεηί]. Δηϊκόξωντα, 
538. ἸμερεπάΠα διὰ πρὸ δ' ἐείσατο. 

εχρτοςεὶ Έ]εα. Π. 12.--Ύ531. ἀνδρῶν αἰδομένων 80. ἀλλήλους. αἰσχυνομίνων. ἈΝατη εἴῖατα 
πάνθγνα Ῥασπας Γοτίμπα ραιοῖογος οράπηέας, ἱ Εογαϊτος, εὔῖαπα ορἀεπάο, ραρπαίνς 
Ίου εδὲ τὸ κερδαλέον της ἀρετῆς αριιά ΧεπορΗ. Ογτορ. ΠΠ. 1, ϱ. ααὶ Γοτβίος ραρπαῖ, 
Ρίας Ιαοτὶ αδίφας αιξοτέ Ύπαπι οἱ βαρίέ--..532. ὄρνυται Ῥτο να]ρατί γίνεται. φαίνεται 
οίκος. 

533--«49ο. Ἐκεπηρ]ο 5πο, πω αἀλοτίαίας Βαθταί, τοῦοταξ ΑΡΑΠΙΟΩΠΟΠΣ Ἰποία 
οπῖπι Ἠαδία Ὠοϊοοοπίθτα Έποαυ 5οάα]επα ἑτα]οῖέ,----ἐσε) θοὸς ἔσκε. 8ΗΠΘ ὁοὸς Ῥτορτίο αἆ 
ορ]εγῖαίοπα οὲ νε]οοϊέαίοπα δρεοίαξ, απ, αὲ ος Π. ]. αρρατεί, πιακίππθ ἴπ Ῥγοσυιγτθπάο 
απίθ αοἴθπῃ εροοίαὐαέας. Τπαηδκςο (αππον νἰάρίις π ποβοποτα ϱεπεγα]ίογεπῃ, Παπά 
Αγαπίες, 1ος σταν]τος αιπηαίος νἰάίπαα5, διαπξ ὁσοὶ Β. 542. 6ἳ δὶ Ῥοπτο. Ἠείοτοπάπα 
ἀμίσιχ οπΙΠΙΠΟ 6596 υἰάείασ αἲ αογεπα, ἱπερίφγιπη, δίγεπια, εξ ῥγοπείτηα απιὔπτη, αἲ 
αγάογεπι ριρπαπάἰ: Ἡ. Π. 433. Αἰδὼς, ὦ Λύκιοι, πόσε φεύγετε: νῦν θοοὶ ἐστέ. πτίπε εδίοίε 
απϊπιονὲ, έγεπιηῖ. θἳ 494. παπο ραρπ8 οµπα αγάοτθ, εἰ θούς ἔσσι, δὲ υἱ Φίγεπιτί5 εν. οἳ 5ἷο 
αΏο], 

530. Τίεγαπι ογαδίο παῖπας ρταπιππα ος οοηβΒζαία, φαρ]εσίο Ἰάσπέάσπα παίαίος ἡ 
ὃ' 9ο. ἀσπίς. διὰ πρὸ δὲ εἴσωτο 9ο. τὸ δόρυ. Έλασσε 5ο. ΑΡΕΠΙΘΠΙΠΟΠ. θὲ δούπησε 5ο. Ὠοϊεοο. 
Ἐει θΠίτη ἔλασσεν ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠ τὸ ἔγχος διὰ ζωστΊρος ἓν γασσέρι νειαίρη. ἐνέλασσε τῇῃ γ. 
Ἱπρθαῖς, Ππβκῖε, ἵπ Ἱππαπα αἰνὶ Ῥρατίοτα, πα Ῥα]έοις απιρευαξ οοπρς.. Ἐπῖςςο απίθπι 
Ῥαπο ραγίεπα οοτροσίδ, απατά Ὀα]ίθις, ζωστῆρ, ἴοσεῦαῖ, οτια Οιοτασῖς ογα οκίτεπια οχίραί, 
αἴναπα Ιπέρτίογετη, νο] εκ Ἡ. ]. αρρατεῖ. ν. Δ. 132. 133. 

ξαι---εόο. Έπεις 6γείβοπεπι οί ΟΥκἰοσ]σα, Ὠἱοσία παῖο, Ἱαδία Ἱπιεϊπηϊε, Ὠίο- 
οἷες Ῥπενὶς Παὐιίαναῖ, σεπις ἀποθης αἳ «{ρλεο Βανίο: αὓ Ἠουο ΑΊρΠθο οτίας οταί Ογ- 
αἰζοσλις, οα]ας Βαν ῆέοσῖες ραΐετ Οτεί]ιοπὲς οἱ ΟΥκἰοσλὲς ποπαῖπο ανί ἵπ Ίου τοροΓῖέο, 
ας 1π ἱαασο νιάουίηας {ποτατα Ζ. 154. Πίος ᾳποφαθ ππεηΠίο Οἆ, Τ. 458. Βε τοῖ 
Τεἱοπιασλαις ο Ῥικίίτασις Νεσίοσῖς {. Έγ]ο ΠἩαοεάωπιοπεπα (οπάθηίος 5ιῦ νοςρεγθίη 
Ρουνεηῖιιπέ ἐς Φμρὰς (ᾳ15 Ἡ. Ἱ. ος Φηρὴ) Διοκλπος ποτὶ δῶμα, Υΐέος Ὀρσιλόχιοιο, τὸν Ἀλ- 
Φειὸς τέκε παῖδα. Ἐπάθπι Ἱετιπα ἵπ τεθῖία Οὰ. Ο. 186. 187. Ἰπ Βίας Οτςοσμῖ 
ἆοπιο Γρηΐις Ἐηγεί Ε. οἱ ΈἼγδεος ἵπ πο ατα πηπέπατα νοποταπί: Ο. Φ. 16. Άγργα- 
τοι οκ Πκάσπι Ἰουῖν λεγαπι δει Βλεγας Θ39ο Ἀ[οκνοηί, π ἔαπι Τασοπίος Ρατ 
οναῖ, ιιοὰ οἳ πάς ἀοοοί Ξίταῦο ΥΤΠΙ. Ρ. 565. οξ. Ῥαισαι. ΤΥ. τ. 

ἀντὶ τοῦ ἀνδρεῖοι. "λλκιμον.] Ἰσχυρόν. νείεω ᾽ἸΙωνικῶς. καὶ κατὰ συναλοιφὴν 

Ἔλεσθε.] ᾿Αναλάβετε. 5931. Αἰδομέ- ἈΑὐείω. ἈΑὐείυ. 535. Περγασίδην.] 
ων.] Αἰσχυνομένων. Σόοι.] Σῶοι, ὑγιεῖς. Περγάσου υἱόν. 936. Τῶν.] Ἐτίμων. 
Τὸ σὃ μικρὸν, διὰ τὸ µέτρω. ἨΠέφαν- Θοΐς.] Ταχὺς, πολεμικό. ϱ38. Ἔρυ- 
ται.] Πεφονευμένοι εἰσὶν, ἢ, ἀναιροῦνται. το.] "Ὑπέμειεν, ἐκώλυσεν, ἐφύλαξεν. 
Σημαίνει δὲ καὶ τὸ, γεγένηνται φανερὲὶ, Ἐϊσατο.] Διῆλθε. 530. Νειαῴπ.] Τῃ 

φωεύονται. 534. Αὐείεω ἔταρον.] Αἰ- νεάτῃ. Λέγει δὲ τὸ ἔσχατον µέρος τῆς 



το Ι1ΛΙΑΔΟΣ Ε. «ς!----σο. Τ1Ρ.νΝ. 

υἷε Διοκλήος, Κρήθωνώ τε, Ὀρσίλοχρν τε' 

τῶν ρα πατηρ μεν. ἔνοιεν εὔκτιμενῃ ενὶ Φηρη, 

ὠφνειως βιότοιο: γένος δ) ἦν ἐκ ποταμαῖο 
Άλφειω, ἕ οστ εὐρὺ ῥέει Πυλίων ὅιο, γα. 55 

ὃς τέκετ Ορσίλοχον πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ὁ ὄνωκτα᾽ 

ὌὈρσίλοχος δ ὥρ' ἔτιωτε Διοκλίο µεγάθυμον' 

ἐκ δὲ Διοκλήος θιδυμάσνε παϊδε γενέσθην, 

Κρήθων, Ὀρσίλοχός τε, μαχης εὖ εἰδότε πάσης. 

τὼ μὲν ορ ήβήσωντε μελαινάων επὶ νηῶν 

΄Ἴλιον εἰς εὐπωλον αμ ᾿Αργείοσω ἐπέσθην, 

τιμην ᾿Ατρείδησ”, Αγαμέμνων καὶ Μενελόῳ, 

ἂρνυμενω' τῶ δἳ αὖθι τέλος θανώτοιο κάλυψεν. 

Οἱω τώ γε λέοντε δύω ὅ 0ρευς κορυφήσιν 

ἐτραφέτην υπο μητβρὶ, (βαθείης τάρφεσιν ὕλης᾽ σσσ 

τῷ μεν αρ ὡρπάζοντε (Δόως καὶ ἔφια μήλα 

σταθμοὺς ἀνθρώπων κεραί (ζετον, ὄφρα καὶ αὐτῶ 

ὤνδρων εν παλάμησι κατέκταθεν ὀξει χοαλκώ. 

τοίω τῷ χείρεσσιν ὑπ᾿ Αἰγείαο δαμύτε 

σι οι ο 

540. Γειδότε. 
556. Είφια. 

545. Ά]ρμοις Ῥον Ῥγ]ογιπι ασγατα ἀ4ΘΟΙΓΥΘΠ5, ἀοοσθί Ε]ά15 εἰ απἰάεπι Ῥπρηγ]ίία 
ατήθτη Ῥγ]πι Εαἱκκο, ἀἴνευδιπα α ΈγΙο Μεδδεπίω: ο, δρ. Β. 501.---δ49. μάχης εὖ 
εἰδότε πάση». οοπαίπς, οπαΐπ]]ς. Ιαομ]ο, Ἠαρία. γάπας Ίαπι Β. 523.---552. τιμὴν ᾿Α- 
πρείδῃσ’---ἀρνυμένω. ὥστε ἄρνυσθαι, σπουδάζοντες λαβεῖν, ᾿Ατρείδαις ἵπ ΑπιάαΥΙΙΠΙ Ετ8- 

Μαπα, τιµωρίαν παρὰ τῶν Τρώων. 14 αβεπίο Ῥτο δια ρατίθ, τί Ῥτο Ἱπ]ανία Π]αία Ἡς αῖς 
Βοτοί: νειβο: τὲ ἀατεπί Ῥωπας Τνο]απὶ Ααῑάϊν. οἳ. Α. 150. 16ο. ὤρνυσθαι πἩπο 4ε 
οοπαίιι «ο 5πᾶῖο οαρίεπά1, Ιάἀθοφπιε Ῥτο ῥατατες τας 4 επ] (πεπαῖ Ζ. 46. Κ. 150. 
16ο. Ο4. ΑΔ. 5 
σσ. Οοπιραταίίο να]άε ογπαίέα: ἰπαρηοίθυ εχΡργθβδα Ίχῶο θδὲ: αί 41ο Ί6οπας, αιῖ 

ίταροπι {αοϊεραπί Ιπίετ αππηθηία ο Ῥοσιά ος, είογηπίασ {απάθπα 6ΟΠΟΙΙΥΡΙ ΠΟΠΙΙΠΙΙΗ 

Γαο{Ο: 5ἱο ἆπο {γαίες αὐ Ίποα.--- 555. ἐτραφέτη», αἀο]ενετιιη!: αρραγες οΠίπὰ τρέφειν 
νε] τράφειν ΠΟΙΙΟΠΕΠΙ φποηθ Πππηαποηίσπα Ἰναυυῖκσο, φα]έθΠι ΟΠ1/Α50 ἑαυτὸν, 5 ἄετο, 
ΟΥ8806Γ8.----δ5δ. ὤνδρῶν ἐ ἐν παλάμησι», σὺν, διὰ, ὑπό. αὲ δίΒΜΙΠΙ : ὑπὸ χείρεσσιν Αἰνείωο, 

546. ἄνδρεσσι Γανακτα. 
σ61. Είλιορ. 

γαστρύς. 543. Ἔναιε.] Κατῴκει. ᾿Εὔ- νήθησαν. Όσο. Ἡβήσαντε.] ᾿Ακμά- 
κτιµένη.] Καλῶς κατεσκευασµένη. 544. σαντες. δυϊκῶς, 551. Εὔπωλον.] ζαλ- 

”/ / Α 
οὓς ἵππους ἔχουσαν, εὔιππο. Η, ἐν Βιότοιο.] Νῦν, τοῦ πρὸς τὸ ἕῆν ἐπιτη- 

δείυ. 545. Αλφειοῦ.] ᾽Αλϕειὸς, ποτα- ἐστι καλῶς ἀναστραφῆναι. 653. ᾿Αρ- | 

μὸς ἐν Ἠλιδι. Εὐρὺ ῥέει.] ᾿Αντὶ τοῦ, νυµένω.] ᾿Αντικαταλλασσομόω. ος | 
εὐρέως, πλατέως.. 548. Διδυμάσνε.] Τάρφεσι-] Πυκνώμασι, συνεχέσι τόποις. 

καθό- Διδυμάονες διδύµων διαφέρονσι. 
τι οὗτοι μὲν ἀδελφοὺς δηλοῦσι, οἱ δὲ 

διδυµοι οὐκ ἐξ ἀνάγκης. κεῖται γὰρ 

λέξις καὶ ἐπὶ ἁπλῶς δυάδος. 

κρὸν, διὰ τὸ µέπρο. Γενέσθην.] Ἔγεν- 
Τὸ 6 µι- 

Ὕλης,] Συμφύτου τόπου. 
ον Ἂ 

"Ἠτοι εὐτραφῃ, ἢ, κατ 

σθενή, ἢ ἰσχυροποιὰ 

567. Σταθμούς] Τὰς 

ραΐζετο.] Ιορθοῦσε, 

556. Ἴφια.] 

εὐφημισμὸν, ᾱ- 

τῶν ἐσθιόντων. 
ἐπαύλεις. ἵΚε- 

κενοῦσω. 958. 



ΙΒ. ν. ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. «τδο---σδο. ρα 

καππεσέτην, ἐλάτησυ εοικότες ὑψηλῆσι. σύο 

τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε (θοὴν ὤγαθες Μενέλαος' 

βη δὲ δια προμόχων, κεκορυθµένος αἴθοπι χαλκῶ, 

σείων ἐγχείην' τοῦ δ' ὥτρυνε μένος Αρης, 

τὰ φρονέων, να χερσὶν ὑπ᾿ Αἰείαο δαµείη. 

Τὸν ὃ (δεν ᾿Αντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱός" δ6ς 

βη δὲ διω προμάχων' περὶ γαρ διε ποίμενι λαών, 

μη τι πάθη, μέγα δε πας. ὠποσφήλειε πόνοιο. 

τῶ μεν δὴ χειρώς τε καὶ ἔγχεα ὀξυόεντα 

ἁντίον ἀλληλων εετην, μεμαώτε μάχεσθαι’ 

᾿Αντίλοχος δὲ μολ᾽ ὄγχι παρίστωτο ποίμενι λαών. 57ο 

Αὐείας δ) οὐ μευε, θοός περ εῶν πολεµιστῆς, 

ὡς εἶδε δύο φώτε παρ ἀλλήλοισι μθνοντε. 

οἱ ὃ ε επει οὐν νεκροὺς ἔρυσαν. μετα λαον Αχαιών, 

τὼ μὲ ὥρα δειλὼ βαλέτην ε εν χερσιυ ἑταίρων" 

αὐτὼ δὲ στρεφθέντε, μετα πρώτοισι µαχέσθην. 576 

Ἔνα Πυλαιμθεα ἑλέτην, ἀτάλαντον "Αρης 

ἄρχον Παφλαγόνων μεγαθύμων α ὠσπιστάων. 

τον μεν αμ ̓Ατρείδης δουρικλειτ ὃς Μενέλαος 

ἑσταότ᾽ ἐγχεῖ νύζε, κατὼ κληΐ δα τυχήσας' 

᾿Αντίλοχος δὲ Μύδωνα [δάλ᾽ ἠνίοχον, θερώποντα σ8ο 
56ο. ἐλάτῃσι Γεξοικότες. 565. Τὸν δὲ Εέδ' ᾿Αντίλοχος. 

572. Εεῖδε. 573. ξέρυσα». 

ξ5ύτ---5δ9. Αἀοϊεσορπίαπι ἀποταπα αὖ ποια οῬδογιπα παϊκρτίας Ἀ{οπείαις ἵπ Έποαπι 
Ἰτιϊες Ἱτγαθη 5ο πα Παηρίς Απιιοσμιις: ΟΩπἶρ5 οοπδρεοῖς τοβιρίοηίο Άὔπεα, 1ροὶ 
Ῥγ]ωπηθηθτα ἀπίρτβοϊαπί οι ἈΓγάοποπι. 

563. 4. Ῥαπ]]ο αιἀασῖας ἈΠεπείαιας ἴπ Ἠοδίος Ἰγγιέ, Ἱέα ταξ Γαο]ο νε ἀἰδογππθη 
αἀῑτα ρορδεί: ου Ἱηρεπίοςε α Ματς Ττο]απῖς «ἰιάθη τς οοπδΙ]]ο πθρθεϊέας. τὰ Φρονέων, 
ΡτΟ σοῦτο.---567. μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο. µεγάλως δὲ αὐτοὺς ἀποτυγεῖν ποιήσειε 
μάχης καὶ πολέμου. ρτϊνατοί 605 Γγασία οἱ 5πορθβδιΙ 5811 Ώοπο ονθηέα ράσο: ο950 ΘΠΙΠΙ 
ἈΠεπο]αο τε Ἱπ[εοία ος ογαί.----568. τὼ μὲν 5”, Έποας οί ἈΤοπείαιι5.----δ7Τ. βοὺς, 
ασθν, απϊπιοδις ν8. 596.--- 74. δειλὼ, Οτοίποποτα ος ΟΥκ]οίαπῃ----ἐνεβαλέτην χερσὶν, ΡτΟ 
ἐνέβεντο. Ἀολο]. υπ. πι π.- ἔθηκαν. 

576. Ώε Βιίωπιεπε ν. Β. δ51.---Ξ70. κατὰ κληϊ δα. 8αρτα ογαῖ «ά]θοξιπῃ παρ μον, 
140. συχήσας 90. αὐτοῦ. 

55ο---550. «Ἠψάοπ, «ἰγιπῖὲ {. αὖ Απιιοσιο ῬοτἰπΙιΓ.---583. ἡνία λεύκ᾽ ἐλέφαντε 

Ἐν παλάμηῃσιν.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐν ταῖς χερ- ἍἈλῆναι καὶ ἀποτυχεῖν ποιήσει τοῦ ἔργου. 
σί. οόθο. Καππεσέτην.] Κατέπεσο. ᾖἸόνοιο.] Τοῦ προκειµένου ἔργου. 570. 
δυϊκῶς, ἘΕλάτησι».] "Ελάτη, εἶδος δέν- Μένωτε.] Παραμένοντας, παρεστῶτας. 

δρο. 563. Σείων.] Κωῶν. 5όή. Δα- ο7ῃ. Δειλώ.] Δειλαίους, δυϊκῶς. ἄσθε- 

µείη.] Φονευθῃ. 5ό6. Περ γὰρ δίε.] κνεῖς ἀθλίωυς. Βαλέτη».] ᾿Ἐνεχείρσα», 
Περισσὼς γὰρ ἐφοβεῖτο. 567. Μέγα ᾖἔθηκαν. ο]5. Μετὰ πρώτοισυ.] Ἐν 
δέ σφεας.] Μεγάλως. συσταλτέον διὰ τὸ τοῖς προµαχοµένοις. 576. ᾿Ατάλαντον.] 
μέτρο. ᾿Αποσφήλειε πόοιο.] 'Ἀποσφα- Ἴσω. 57ο. Τυχήσας.] Ἐπιτνχόν. 

νο... 1. Ν η 
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εσθλον, ᾿Ατυμνιάδην, (ὁ ὃ δ ὑπεστρεφε μώνυχας ἵππους)) 
χερμαδιῳ ὠγκῶνα τυχὼν μεσο" ἐκ ο άρα χειρων 

Αγία λεύκ ἐλεφαντι χαμαὶ πέσον ἐν κονήσῳ. 

Αντίλοχρε δ᾽ ἂρ ἐπαΐζας ἔίφει ἤλασε κόρσην᾿ 

αὐτωρ γ. ὠσθμιαίνων εὐεργέος ἔκπεσε θ φρου σδς 

κύµβαχος ἐ εν ποήσι», επὶ βρεχμον τε καὶ ὤμους 

δθω μάλ ἐστήκει, τύχε γόρ ῥ ᾿ ὠμάθοιο βαθειης, 
οφρ ἵππω πλήξαντε χαμιαὶ βάλον ἐ εν κογίήσι’ 

τοὺς δ' ἵμασ᾽ ᾿Αντίλοχος, μετῶ δὲ στρατον ἤλωσ᾽ Ἄχαιω. 

Τοὺς ο | Έκτωρ Ενόησε κατα στίχας, ὠρτο δ) επ᾽ αὐτους 50ο 

κεκληγώ»᾽ ᾿ἅμα δε Ἔρώων. εἴποντο φάλαγγες 

καρτερα᾿ Ίρχε δ) ὥρα σφὶν᾿ Αρης καὶ πότνι Ενυώ" 

ἡ μεν, ἔχουσα Κυδοιµον ἀναιδέο δηῄστητος” 

Αρης δ᾽ εν παλάµησι πελώριο ἔγχος θώμα᾽ 

φείτα ὃ) ὄλλοτε μὲν πρόσθ᾽ Ἕκτορος, ὤλλοτ ὄπισθε. 5ος 

Τὸν δὲ ἰδὼν ῥ ῥύγησε (9οὴν ὤγαθος Διομήδης. 

585. εὐξεργέος. 596. δὲ Ειδών. 

Ἰπέου ογπαπηθηία Ἠθγοίοα ερίας δαπί οὐβοτναπάα: Ἠαβεπα εκ οοῖο ποπ. 1ποάο απγο, 
56 πιιπο εὔῖαπα οΏογε ογπαί», οα/15 δις η πππᾶο εί ουπαία Ἠθγοιπα ορίπίο α4πιο- 
ἀππι {τειεπίαίας οδί.---586. κύμβαχος Ῥγώσερα π οαρι. βρεχμὸς εδι ααοὰ ν]ρο 
βρέγµα" οπηπῖπο Ῥτο ογαπ]ο ᾳποά νη]ρο ἐπὶ κεφαλήν.--.588. ἵππω πλήξαντε, 6ΟΤΡΗ5 γη 
κιοσιδδογαπί οη 1 οπσγι πιοῖο. 

509---627. Ηεοίοτ, ααὶ αργα 405. Ττο]απος Ίσα οεἀεπίες Πέεγαπα ἴπ Αολίνος ϱΟΠ- 
νετίοταί, πιπο Εογβίεν Ρασπαπάο ὕετγοτεπα Αολῑνῖς Ἰπ]οῖες 1ρ5ο Ἐϊοππθᾶθς τείτο ορ, 
ἔαπα ἆποβιις αὐ Ἡθοίογο ορδῖς Αἷακ Απιρῤηιιπα Ιπίονβοϊς, α΄ βΡοµαπάο {αππθη 60950 Ῥτο- 
Μηρείιιγ. 

50ο. τοὺς δὲ, Μοπε]αιπα οἱ Απιοσιπι.----5092---505. Ῥτιρε]ατο αἆ 58ηδιπα ογπαίτη 
ου, Ἐτοίαπαπι αοῑεπα αρεΓίονεπι Γαοίαπι 6556 Ἠεοίονε 5ίΓθπι1θ τος σεγεηίθ. ἔλουσα 
Κυδοιμὸν ποοῖρῖο Λιαῦεις δεσιύπι, οοηιῖίεηι «ποειδ. ὤγουσα. 301. Ὦ. ὧ, φίλη, λάιὸς χατίέ- 
Ἄίουσα. ΊΝαπα 1π Ῥεγκοπάπι ]ο εσί ππιιέαίιις τί Σ. 535. ἐν δ Ἔρις, ἐν δὲ Κυδοιµὸς ὀμίλεον, 
Ἄθο Ροίθδί 6996 ἔλχουσα ἐν χερσὶν, πὸ Εδίαήας ρυίαβαί, ποπιοᾶο ἐ ἓν παλάμῃσυ, ἔχειν 
ἔγχος α]ϊφαῖς ἀἰσέαν. Μον πποίαταπα γατίανΙέ Ῥτο γ]ρανῖ ὁ δὲ νωµῶν, κινῶν, Εγλίος. 
Ματς αἶίας ἀῑσίίιν αἀθίατο Ῥαρπαπίϊς πππο Ἠαρίατη νΊῦτανα 504. 5. αποά αἆ 5οΠδιπα 
Ἰερεπ(ῖς οβ]οασίιις εσί: ν]άθπιις Ματίεπι Ἱποράθπίθπα εἰ Παδίαπα νήρταπίεπα απίθ 00108 
Ῥοδίδιπῃ.-----05- φείτα ΠΟΠ οδί ἰππρμοίέευ, Ἰπορεδίέ: 5εἆ ὤρμα. Ειδίαί]ι. µανιωδῶς ὁρμώ- 
µενος. ἸΝοίαίιδ νουῖς ταδς οίαπι αλλ. Έσπι Παξίταπέ ν5». Ο4. Ω. 446. ἀθάναπος δὲ 
θεὸς σοτὲ μὲν προπώροι Όδυσπος φαίνετο θαρσύνων, ποτὲ δὲ µνηστηρας ὀρίνων θῦνε χατὰ µέγα- 

ῥον. σποὶ ὃ ὦγχιστῖνοι ἔπιπτον. 

5681. ̓ Ατυμνιάδη».] ᾿Ατυμνίου υἱόν. 653. µας. ψάμμος δὲ ἡ κατὰ τὴν θάλασσαν 
Λεύκ' ἐλέφαντι.] Λευκὰ ὡς ἐλέφαντος. Κύις. 5585. Βάλω.] Κατέβαλο. 5890. 
584. Ἠλασεν.] Εκοψε. Κόρσην.] Κε- "Ἴμασεν.] Ἐμάστιξεν, ἐδίωξεν. 5οο. 

φαλῆν, κρόταφο. δΌς. ᾿Ασθμαίνων.] Ἐγνόησεν.] ᾿Εθεάσατο. 501. Κεκλη- 

Πνευστιῶν, σφοδρῶς ἀναπνέων. ἙἘὺερ- γώς.] Ιζραυγάζων, βοῶν. Ἐϊἴποντο.] ἨἩ- 
γέος.] Εὖ πεποιηµένου, καὶ καλῶς κατε- κολούθουν. 502. Ἐνυώ.] Πολεμικὴ θεύς. 

σκευασµένυ. 986. Κύμβαχος] Ἐπὶ 503. Κυδεμόν.] Ὦὴν ταραχὴν, τὸν θό-. 
κεφαλὴν κυβιστῶν. ᾿Ἐπὶ βρεχμόν.] Ἐπὶ ρυβω, Ἡ πόλεμο. 904. ᾿Ενώμα.] Δι- 
τὸ βρέγµα τῆς κεφαλῆς. 5δ7. Αμά- ἐέφερεν, ἐκίνει, μετέφερε. 505. Φοίτα.] 

θοιο.] "Άμαθος, ἡ κατὰ τὸ πεδίων ἅμ- ᾿Ανεστρέφετο 507. ᾿Απάλαμνος.] ᾿Α- 

ο 
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ὡς ὃ ὅτ᾽ ώνηρ ἁπάλαμνος, ἰῶν πολέος πεδιοιο, 

στήη επ᾽ ὠκυρόῳ ποταμῷ ὅλαδε προρέοντε, 

ἀφρῷ μορμύροντα ἰδων, ὠνά τ "ἔδρωμε ὀπίσσω' 

ὣς τότε Τυδείδης ἀνεχάζετο, εἰπε τε λαω᾿ 

ᾳ φιλος οἵον δη θαυμάζομεν Έκτορα δτον 

αἰχμητήν. τ' ἔμεναι, καὶ ῥαρσαλεον πολεμιστην. 

τῷ δ) αἰεὶ πάρα εἰς γε θεών. ὃς λοιγον ἀμύνει" 

καὶ νυν οἱ πάρα κέῖος Αρης» βροτῷ ἀνδρὶ ἐ εοικώς. 

ἄλλα πβὸς Τρῶας τετραµµενοι αἰεν ὀπίσσω 

εἰκετε, μηδε θεσῖς μεγεαινέµεν ἴφι μώχεσθαι. 

ὋὪς ὤρ ἔφη Τρῶες δὲ μάλα σχεδον ἤλυθον αὐτῶν. 

ἔνθ᾽ ́ Ἔκτωρ δύο φωτε κατέκτανεν εἰδοτε χόρµης, 

εν ἑνὶ θφρῳ ἐ εόντε, Μενέσθην, Ἁγχίαλόν τε. 

τω δὲ πεσόντ᾽ έλεησε μέγας Τελαμώνιος Αίας, 

στη δὲ μαλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ὠκοντισε θουρὶ φαερω, 

καὶ ββάλεν Άμϕιον Σελώγου υἱὸν, ὃς [ εἰ Παισῶ 
γαχε πολυκτηµων, πολυλήίος᾽ ἀλλά ἐ Μοίρα 

όοο 

θος 

ότο 

500. µοραύροτα Ειδών. 6οο. ἀνεχάζετο Εεῖπε. 
693. Τμεµ. πάρα τίς γε θεῶν. 604. [οι---ἀνδρὶ Γε[οικώς. 696. µενεαίνετε Εῖψ.. 
6ο8. ΤιεσεπάιΙΠῃ κατέκτανε εἰδότε. Εειδότε. 613. ἀλλά Με. 

507---6οο. Τυδείδης ἀνεχάζετο ὧς, ὡς ἀνὴρ ἀνεχάζετο (ΡτΟ ἀναχάξεται) ἀνέδραμέ τε 
(ἀνατρέζει) ὀπίσσω, ὅτε στήῃ ἐπὶ ποταμῶ, ἰδὼν αὐτὸν σὺν ἀφρῷ μορμύροντα. 3ἱο ππθΗ» 
οοηδίσαες οτάἵπθια νετροσατα, παπι αλ Γαοϊαηίς Επδίαίμίας 4αοσας,  Αἰπηα απε 
νετὺα Γ. 33. 4ε δεγρεηίθ: παλίνορσος ἐπέστης---ἄψ τ ἀνεχώρησε. Αά οσπδέαπα Γασϊιπέ 
τθ]ηια, στῃ ἀπάλαμνος, 507. ΟΟΠΔΙΗΙ 1Π0ῤ5.. ΕίδΙ αΗτεογ ασοῖρί 5ο]εί. 

6οχ. οἷον δὴ θαυμάζομεν. Ἐϊοπιθᾶες τοοθαῖς οί φοοῖος γοίτουθάθτθ ᾖαῤθί, ἆππαι Άαν- 
τοπι Ἠεοιοτὶ αἀκίαπίθηι οργη]ζ.---6ο3. τῷ 5 αἰεὶ Ῥτο τῷ γάρ.---604. κεῖνος "Αρης 41161 
ἔρ5θ φάθπα Ὠϊοππράςς οργηῖς, παδ]αία ἈΤίποτνα Ὀεποβοῖο σαἩρίπε αὖ εἶς οσο]: ν5. 
27. αἀδίαραί απίοπα. Ἡοοίοτί ΛΙαυς 54 Αοπππαπεῖς Ῥθγδοπας 5ρ. 461. 2.---θο5. ΠΟΠ 
ἔπσαπα οβακατα Ποτὶ να]ες οά 6ΟΠΥΘΙΝΟ ἵπ Ἠοδίετη οτ6 605 ποἰγουθάθτε Ιαμείς φοἶ]]οθί α 
Ἄπθτνα ᾖηδδις οππα πΙ]]ο ἆθο οοπρτθα1, π]δῖ οµπα Ὑεηθτθς δρ. 139. 1. ο. ΙηΕ, 818. 
---θού. μνδὲ µενεαίνειν, µε μεενεαίνετε, προθυμεῖσθε. 

6ο7---627. Αολϊνῖς τουθεπεῖρας Ππδιαπε Ττοίαπϊ ἨἩεοίοτο Ργῶθιπίαος οορίά(ξ ἵν 
ἈΠεπεκίπεπι οἱ Αποηαώσι, Ἁ]αν Απιρημισι, Βε]αρί Ε. ἀϊγθικαπα αὐ αἲο Απιρηῖο Με- 
χορῖς Ε. 4ε πο Ἡ. 64ο. οἱδὶ οἱ ἵρδαπι Ηκάσπι Γεττῖν σπα ανοτο οπἰαπάμπα, εκ το 

σθενἠς, ἄπειρο, μηδὲν µηχανήσασθαι 
δυνάµενος. Πολέως.] Πολλοῦ. ςσοδ. 
Ὠκυρύφ.] Ταχέα ῥεύματα ἔχωτι, τα- 
τα. « , κ. χέως ῥέοντι. "Άλαδε προρέοτι.] Εἰς τὴν 

Πάρα.] Πάρεστι. 6ος. Πρὸς Ἐρῶας 
τετραµµένα.] Τοὺς Ἱρῶας βλέποτες. 

6ο6. Ἐϊκετε.] Πράως ἀποχωρεῖτε. Με- 
νεαιέµεν.] Ἡροθυμεῖσθαι. 698. Εἰ- 

θάλασσαν ἐμβάλλωτι. 509. Μορμύ- 
ροντα.] ᾿Ωνοματοπεποίηται ἢ λέξις ἀπὸ 
τοῦ ψόφου, τοῦ ἐν τοῖς ἵδασι γιγνο- 

µένυ. 6οο. ᾿Ανεχάζετο.] ᾿Ανεχώρει. 
6ο. Οἷο δή.] ᾿Αντὶ τοῦ, οἵον ἄρα δή. 
Θαυμάζομεν.] ᾿Ἐκπληττόμεθα. 693. 

δότε χάρµης.] ᾿Επισταμένους µάχεσθαι. 
612. Παισσῷ.] Παισσὸς, πόλις Τροίας, 
Φ .] 3. . Δ Ν .. - 

ην εν ἄλλοις ᾿Απαισσον, μετὰ τοῦ αᾱ, 

προσηγύρευσε. 613. Πολυκτήµων.] 

Πολλὰ κτήµατα ἔχων. Ηολυλήϊος.] 
Πολλὰ λήϊα ἔχων, ἢ πολλὰ θρέµµατα 
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Ἰγ επικουρήσοντα μετα Πρίαμόν τε καὶ υἱας' 

τόν ῥα κατα ζωστηρα βόλε Τελαμώνιος Αίας, όις 
νειαίρή ὃ εν γαστρὶ πώγη δολιχέσκιον ἔ εγχος. 

δρύπησεν δὲ πεσών. ὁ δ ἐπέδρωμε φαίδιμοε Αίας 

τεύχεοα συλήσων᾿ Τρῶες ὃ επὶ δούρωτ' ἔχευαν 

όξεα, παμφονέωντα᾽ σόκος ὃ -ἀνεδεξατο πολλά. 

αὐταρ ὁ λαξ προσβθας ε εκ νεκροῦ χάλκεον ἔγκος όρο 

ἐσπάσατ'. οὐδ) ἄρ ἔτ ἄλλα θυνήσωτο τεύχεα καλα 
ὤμοιῖν ἀφελεσθαν επείγετο γαρ βελέεσσι. 

δέῖσε δ᾽ γ᾿ ἀμφίβασι κρωτερῆν πἩ βώων ἀγερώχων, 

οἳ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν έγκε έχοντες, 

σἵ ε, μέγαν περ εόντα καὶ ἔφθιμον καὶ ὠγανον, όος 

ὦσαν ἀπὸ σφείων. ὁ δὲ χωσσαµενος πελεμίχόη. 

Ως οἱ μεν πωέοντο κατο, κρατερην ὑσμίνην. 

ΤΈληπόλεμον δ) Ἡροκλείδην, ή ἠῦν τε, μέγαν τε, 

ὠρσεν επ᾿ ἀντιθέω Σαρπηδόνι Μάρα κρωταμή’ 

625. οἵ Πε. 
Άραφο αἆ Ἠοἰ]εεροπέαπη. Ὡρο]ίανο {απιθη οοτραδ Α]ας Παιιά Ρούπῖέ.--615. κατὰ ζω- 
σσηρα----νε ιαΐρη ἐν γαστεὶ, ΏΏΠι οἴπρι]απα ἵερεραί Ίο οἱ αἰνιπῃ. οΕ. πποᾶο απίο α ν». 
590: ---6ᾳο. ὁ λὰξ προσβὰς, ἐπιβᾶς, ἐπιβαίνων αὐτῷ. ΙΠΕ. 7. 65. λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε 

µείλινον ἔγγος. ΠΟΠ θδί, οα]ορ; 5εᾷ ρεθ1ς ἀῑρίας: παπα 4 πίταφιθ ρεᾶῖς οχἰγεπίαία 
ἀἰσίθασ: ἀοσεῦ ΑροϊοΠ. Π. τού. οἱ 1Ρῖ 8ο]οἱ.. Τα ο ΤΠ. Κ. 157. Ἀεσίος Ἠιοπεάθπα 
οχοἰταί λὰξ ποδὶ κινήσαρι---623. δεῖσε ὃ ὄγ ἀμφίβασιν, Ἡ. τοὺς Τρώας ἀμφιβαίνοντας, περι- 
βαΐνοντας τὸ σῶμα, 6]. βΙΡ. 21.---626. ὁ δὲ χασσάµενος πελεμίχθῃη. πί Ίαπι Δ. 535. 1006- 
ἀθπίθπα θα. Ἱγπαθηίος Ττο]απί τπαίφαςο Ππρομιηί, ρα]σαπί, απρθηί,---627. πονέοντο, 
ἐμάχοντο. 

62δ---66ο9. Οοπρτεςςί Τ]αροίοπις οί ΒατροίοΠ, οἰαν]ςκιπαί νἱτῖ, Ἠῖο «ονῖς ο Τμαοζα- 
πηῖα β]α5, Π]ς προς «ον οχ Ἠενοι]α: Ἠοπιο νθοοΥς, ἀἱοῖς απροτῖ Βατρείοπεπι ]α- 
ο856επ5ς απῖ 6η Παρι]αί, 1ρδε να]πογαίαν. Ὀο Τ]ορο]οπιο ν. δαρ. Β. 653. κα. Βαϊ0- 
Ῥεάοπεπι 6 1γοῖα πιπεππογανεναί Β. 576. αάά. Ζ. 108. Ἐ]αδ οπάσπι α Ραος]ο Γασίαπι 

ἔχων, πολυθρέµµων. Λεία δὲ λέγεται βριστῶ». 62ς. ᾿Αγανό.] ᾿Επιφανῇ, 

καὶ τὰ ἐκ πολέμου λάφυρα, ἢ τὰ ἀπὸ ἐδιξω. 656. Ὥσαν.] ᾽᾿Απώσαντο, ᾱ- 
λῃστείας. 614. ᾿Ἐπικουρήσοντα.] Βοη- πέβαλλον. ᾿Απὸ σφείων.] ᾿Αφ’ ἑαυτῶν. 
θήσοντα. 616. Νειαῴῃ.] Κατωτάτη. Χασσάμενο.] ᾿Δναχωρήσας. Τελε- 

6ι7. Δοωύπησε.] ᾿Εψόφησε. ιδ. μµίχθη.] Διεσείσθη, ἀπεσείσατο τὰ ἐμ- 
Ἔχευαν.] Δαψιλῶς ἐπέπεμψαν, ἐπέ- πεπηγότα τῇ ἀσπίδι. Χασσάμενος πε- 

χευαν ἀθρέω. Ἡ μεταφερὰ ἀπὸ τῶν λεμίχθη.] Ἱατὰ ἀναστροφὴν εἴρηται, 
ἑγρῶν. Εχευαν.] Εξηκόντισαν. 619. ἀντὶ τοῦ, πελεμιχθεὶς ἀνεχάσατο. 627. 
Παμφανίωντα.] Λάμποτα. ἍΣάκος] ἸΠονέοντο.] ᾿Ενήργου. 658. Ἡρακλεί- 
ἸΑσπὶς, ὅπλο. ᾿Ανεδέξατο.] ᾿Ανέλαβε. δη).] Ἡρακλέους παῖδα. ᾿Ηῦν.] Ἄγα- 
65ο. Προσβάς.] ᾿Ενθορὼ», ἐμβάς. 62ο. (θὺν, γενναῖω. 659. ΄Ώρσεν ἐπ᾽ ἀντι- 

ἨῬσπάσατο.] ᾿Ανείλκυσεν. 633. Ἐπεί- θέῳ Σαρπηδόνι µοῖρα κραταιή.] ᾿Απότο- 
γετο.] Ἰατεπωεῖτο 659. ᾽Αμϕίβα- µος, ἰσχυρά. Φασὶν, Ἑὐρώπῃ τῇ Φούικος 

σῳ.] "ην ὑπερμάχησι. Ἀν τὸν περι- ἀνθολογοίσῃ φανῆναι τὸν Δία ἐν σχή- 
βάντα τῶν νεκρῶν ὑπέρμαχον. ᾿Αγερώ- µατι ταύρου, κρύκον ἐκ τῶν ῥιυῶν βλα- 
χων.] "Άγαν ἐντίμων. ἢ καὶ, ἄγαν ἑ- στάνοτος.. ᾿Επικαθεοθεῖσαν δὲ τοῖς νώ- 
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οἱ ὃ ὅτε δὴ σχεδὸν σαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 6λο 

υἱός ϐ’, υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο, 

τὸν καὶ Τληπόλεμος πβότερος πρὸς μῦθον ἔεισε' 
Σαρπήδον, Δυκίων [βουληφέρε, τίς τοί ὀνάγκη 

πτώσσειν ἐνθάδ., εόντι μάχης ἀθαήμονι φωτ; ς 

Ψευδόμενοι δέ σε φασὶ Διὸς Ὑόνον αἰγιόχοιο 635 

είναι, ἐπεὶ πολλον κείνων ἐπιδεύεαι ὠνδεῶν, 

οἳ Διος ἔξεγενωτο ἐ επὶ προτέρων ὠνθρώπων. 

ἀλλ’ οἱ ον τυα φασὶ (δίην Ἡρακληείην 

εἶναι, εμὸν πατερα, θρασυμέμνονα, θυµολέοντα ; 

ὃς ποτε εῦρ ἐλθων, έ ενεχ. Ίππων Λαομέδωτος, όμο 

εξ οἶης σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέριση, 

Ἰλίου ἐζαλάπαξε πόλε, χήρωσε δ) αγυιός. 

σοὶ δὲ κακὸς μεν θυμός, ὠποφθμύθουσι δὲ λαοί 

οὖδε τί σε Ύρωεσσιν δίομαι ἄὤλκαρ ἔσεσθαι, 

ἐλθόντ᾽ ἐκ Λυκίης, οὐδ εἰ μαλα καρτερὸς ἐσσὶ, σης 

ἀλλ ὑπ' ἐμοὶ θµηήθεντα πύλας Ἀϊδαο περῄσευ. 

Τὸν ὃ αὖ Σαρπηδὼν, Λυκίων ὠγέε, ώντιον ηύδα 

Τληπόλεμ’, ἤτοι κεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἔρην, 

632. ἔξειπε. 639. ἀλλ οἵω. Ῥτᾶσίαϊ ἀλλαῖω. 642. Ειλίον. 
6µ6. ᾿Αξίδαο. 6µ8. ἀπώλεσε Είλιον. 

ν. ἴπβ, Π. 162.54. Ῥασηαί απζεπ παπο αναπου]ής σαπα περοίθ ες Εαΐγθ.--634. πτώσ- 
σειν ἐνθάδε, Ῥγο εἶναι, απ ορρτοῦσίο, Σειλιάν φπαδΙ ρενθιτρείς οἶιδ αἆκρεσεα οἱ τοξι- 
εἶαι.  Ῥαίαπάνς απίοπι Τ]ερο]εππις «στα ἴδετε, αιιοᾷ αἷίοι ἴδηιε ος αἲν θγνα αοῑε Ἔτο- 
Ἱποσαπα, ἃ Ίονε 5ο πα ζπα Ἰαοῦεῖ οι]5 ἴρςο περος εταῖ. --θ38. ἀλλ᾽ οἷόν τινα. αί φιέαι- 
ἔτεπε υἱγιπι αἴτοεί Γιἱνδα!. ΑΗ εκ νοτετῖρα5 Ρτοῦασαηῖ τηε]ῖογα: ἀλλοῖόν σινα. 9ο]. παρὰ 
σέ. νε] παρὰ τοὺς νὸν. Ίοηςε Ἀ ατα νΊγατα Επῑςκα αἲξ Ἠετοι]επι, ᾳπἳ νοτο οουίν βΠι5 
εναῖ, απαπι Βαγροάσῃ, φὰ 5ε ᾖονθ παζαπα Ιποίαρας. τόμο. αλά Βατρεάσοποπα οί ἵπ Ττο- 
Ἰαπογαπα ραγῖδιις οταῖ, 1ου ἀἴσσαπας Ἠοτοι]ση Ίος Ίρδος Ττοίαπος οἶαε αβεοῖσκο, ατὺα 
ἐνεινα, Ρεορίες περαίαπα αἱρῖ α- Ταοπιθάοπίε πηεγοράθπα ντα ας Ἠεσίοπες, εφιιῖς Ἐχοῖς. 
θα. σὺν ἀνδράσι παυροτέροισι, παύροις. ---όᾳ.. χήρωσε 2’ ἁγυνιώς. Ἱαοι]επία ογα(ῖο ἠρήμω- 

σεν. ἔκένωσεν ἀνδρῶν τὴν πόλιν», νηκίανιι. Νἱτσὴ. Ἐπ. ΥΠΙ. 571. {αι πηὲς υἰατίανκεί 
οἴυϊδτις γΦΕΠΙΙ«--04 3. αἲ ἴὰ ο5 Ἰοπιο ἱππανιδ, πάπας Ἱρπανία εί φοοοτάῖα αξίοτιπίατ 
οορῖα 5ο. Ῥασπας πππαμπέασ οράρας Γασμςς Ίου εσε φθινύόεν. ΤΠ, Ζ. 327. λασὶ μὲν 
Φθινύβουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε σεῖχος μαρνάμενοι 344. Π. 530. 549. 

648. Ἀαπε 116, ραΐες ἔπας, Ἠετοι]ες, ατΏεπι ορρῖς, ἵτα Παδία ἵη Ταοπιθᾶοπίθτα ῥτο- 

τοις τὴν κόρην πρὸς ἀπανθισμὸν, ἁρπάσας µολέωτα.] Λεοντόψυχο», γενναῖον. 641. 

εἰς Κρήτην ἐκόμισεν. ᾿Εξ ἧς φασι Σαρ- Οἵης.] Οἴαις, µόναις. 642. Χήρωσεν.] 

πηδόνα «γενέσθαι, καὶ Μίνωα, καὶ Ῥα- ᾿Εκέωσεν, ἠρήμωσεν, ἐρήμους ἐποίησεν, 

δώµα»θυ. 91. Ὑἱωνός.] Υἱὸς υἱοῦ. ἐχώρισεν ἀπὸ τῶν οἰκείω. ᾿Αγυιάς.] 

ἔγγονος. 634. ᾿Αδαήμοι.] ᾿Απείρω, ᾱ- “Ὁδοωύς. 643. Κακές.] Δειλὸς, ἄσθε- 
μαθε. 35. Γόω.] Υἱό. 636. Ἔ- νής. ᾿Αποφθιωύθουσω.] ᾿Αποφθείρονται. 

πιδεύεαι.] ᾿ἘΕνδεὺς εἷ- 89. Θρασυμέ- ϐμμι. ΆἌλκαρ.] Ἴαμα, ἀλέξημα, βοήθη- 
μνωα.] Τολμηβὸν, θρασὺν ἐν τῷ µένεν, µα. 646. Πέλας ἀἴδαο περήσειν.] Εἰς 

ἢ θρασέως ὑπομένοντα ἐν τῇ µάχη. ἛΘἈυ- Ἅᾖἆδου κατελθεῖ. 649. ᾿Αφραδίῃσιν.] 
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ἀνέρος ἀφραδήσω α ἀγαυοῦυ ̓ Δαομέθοντος, 

ὃς ῥώ µη εὐ ἔρζωντα κοικῶ ἠίπαπε μύθω, ό5ο 

οὐδ' ἀπέδωχ ἵ ἵππους, ὧν εὔεκα τήλόθεν ἠλθε᾽ 

σοὶ ὃ ε εγὼ ενθάδε φημὶ φόνο καὶ κῆρα μέελαμναν 

έ έμεθεν τεύζεσθαι, ε εμῶ ὃ) ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 

ευχο» ἐέμοὶ δώσειν, Ψυχὸν δ) ΄Αἰδι κλυτοπώλω. 

Ὡς φώτο Σαρπηδών' ὁ ὃ ἄνεσχετο μείλινον ἔγχος όςς 

Τληπόλεμος. κονὶ τῶν μὲν ἁμαρτῆ ούρατω µοκρὸ 

εκ χειρῶν ηζων' ορ μεν [Βάλεν αὐχένα μεσσον 

Σαρπηθῶν, αἰχμὴ δὲ διαμιπερὲς ᾖλθ' ἄλεγεινη" 

τὸν δὲ κατ ὀφθωλμων ἐρεβεννη υξ ἐκάλυνγε. 

Έληπόλεμος δ᾽ ώρα μηρὸν ὠριστερον ἐγχεῖ μακρω όθο 

βεβληκει’ αἰχμὴ δὲ ὃιεσσυτο μαιμώωσα, 
ὀστέω ἐγχριμφόεισα, πατήρ ὃ) ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν. 

Οἱ μὲν αρ ἀὠντίθεον Σαρπηδόνα δίοι ἐ ἐταῖροι 

εζεφερον πολέμοιο' βόρυνε δε κο θόρυ μακρὸν 

ἑλκόμενον, τὸ μὲν οὔτις ἐπεφράσατ,, οὐδ ἐ ενόήσε θός 

μηρου εζερύσαν, δόρυ µείλμον, σφρ' επιαίη., 

όςο. Εέρξαντα. ός. ”Αειδι. 656. να]ς. ὁμαρτη. 

γοραίαςς αἲ ἴν. εἶτι5 βμας, οαά6ς. Ἰο πιθα παπα. 65ο. οὺν εὖ ἔρξαντα. εὐεργετήσαντα, 
διὰ τοῦ ἀνελεῖν μὲν τὸ κΏτος, περισώσασθαι δὲ τὴν θυγατέρα "Ἡσιόνην (αἱ Επδίαίμ. νεπο τος- 
41) κακῷ ἠνίπαπε αύθω, η Ῥοπε ἆθ 5ο πιθγέαπα, θἱ ππεγοθάθτη, 46 4ῑα οοηγεηίητη εγαί, 
Ροκέπ]απίοπι, αδρετῖς, οοππηο]{οσίς, ἀῑσιῖ οδί Πηνθοία».---651. σηλόθεν ἦκεν. ΠΟΠ θ5ὺ 
ο πισης αν οηῖπα απηρηβοαΜἰοπῖς οπ1δδα: τίς {οῦῖθς: ᾖλθον τηλόθεν ἐξ ᾽Απίης 
γαΐης Α. 27ο. Β. 8490. οἱ αἰ.---6514. "Αἲξς νο] “Αιδης κλυτόπωλος, θη1ιἱ5 Ἰηγθοίας τιέ ορθτῖ 
αἩ, ομἱζμοίοι ΟΠΗΣ: ΠΙΗ] απαρΗας. 

656. ἁμαρτῇ, παπα. εοᾶσπι ἔοπηροτο, ---θδο. λατ ὀφθαλμῶν ᾖαπβθ. νὺξ ἐκάλυψέ µιν κατ᾽ 
ὀφθαλμῶν. Ῥτο να]παγὶ τοὺς ὀφθαλ λμοὺς αὐτοῦ. Ἱιῖ νὺξ κατεχύθη ὀῤῥαλμῶν. 

66μ. βάρυνε δὲ µιν δύρυ μακξόν. ΠΟΠ. 8ΙΠΙΡΙΙΟΙ του, οποσα ας 5ος, Ετανὶ 4ο]οτα ΔΠ]οῖθ- 
σας 48ο. χεῖρα βαρυνθεὶε, νι]πθγς.---66Ρ. πὸ αὲν οὔπις ἐπαφράσατ᾽, οὐδ ἐνόησε μηροῦ ἕξε- 

ρύσαι" οῖ επι πιαπῖριας. 5α0]οοιῖς ο σαι Ἰακίαπη που απἰτηαἁ νοτίοτανὲ ἱπ]ωγοπίθτα 
να]πονί, αἀθοηιιθ πθο 1 ἵπ απΙπΙ νεπθγαί 6απΙ εχίγαµθτος Ώ]θοίιτη τὸ δόρυ περθ- 

ἸΑνοίαις. 65ο. Εὖ ἔρξαντα.] Ἐὺ ποιή- κεἶδος δένδρου. ἢ μακρόν. 656. Ὁμαρτῆ-] 

σαντα. ᾿Ηνίπαπεν.] Ἐπέπληξεν. 6ς3. Ομοῦ καὶ κατὰ ταὐτὸν ἄφεσις καὶ συν- 

ἛἘξ ἐμέθεν.] Εξ ἐμοῦ. Τεύξεσθαι.] Γε- πτυχία. 658. Διαμπερές.] Διαμπὰξ, 

γήσεσθαι. Δαμέντα.] Δαμασθέντα, Φο- δόλο. ᾿Αλεγενή.] ᾽Αλγενὴ, ἐπίπονος. 
γευθέντα, ἀναιρεθέτα. ΘΌ54. Εὖχο.] 65ο. ᾿Ερεβενή.] Σκοτεινή. 66πτ. Δι- 

Καύχημα, δόξαν. Ἱλυτοπώλῳ.] ἘἜν- έσσυτο.] Διῆλθε. Μαιμώωσα.] Ἓνθου- 
δόξους ἵππους ἔχοντι. οὗ κλυτή ἐστι η σιῶσα, καὶ ὀξέως ὁρμῶσα. Ἡ. τοῦ α- 

ἐπιπώλευσις. οἷον ἀκονστὴ, διὰ τὰς ἐπὶ µατος γευστικῶς ἔχρυσα. Καὶ ἔστιν αἷ- 

τοῖς ἀποθανοῦσι οἰμωγάς. "Ἡ ἔοικε, τῷ µώωσα, καὶ ἐν πλευνασμῷ τοῦ µ., µαι- 
ἐπιθέτῳ καὶ κατ αὐτοῦ κεχρῆσθαι, διὰ µµώωσα. 662. ᾿Εγχριμφθεῖσα.] ἛἜμ- 
τὴν τῆς Περσεφόνης ἁρπαγήν. κλυτιπώ- παγεῖσα, ἐμπελασθεῖσα. ἍΛοιγόν.] Ὁ- 
λω, τῷ ἱππικῷ. 655. ᾿Ανέσχετο.] ᾿Α- λεθρν. ᾿Άμυνεν.] ᾿Απέστρεψεν, ἀπεκώ- 
γέτεινε. Μείλωω.] Μελένον, ἐκ µελί- Άλυσε. 665. Ἑλκόμενον] ᾽Απαιωρού- 
νου ξύλου κατεσκευασµένω. Μελία δὲ, µενω. ᾿ἘΕπεφράσατο.] ἛἘνενόησεν, ἐνε- 
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σπευδόντων' τοῖον γὼρ ἔχον πόνον ἀμφιέποτες. 
Τληπέόλεμον δ ἑτέρωθεν εὐκνήμιδες ᾽ Αχαιοὶ 

ἐζεφερον πολέμοιο: ήσε δὲ ὁ τος Ὄδυσσεὺς, 

τλήµονα θυμὸν ἔ εχων, μαίμησε δε οἱ Φίλο ἧτορ. ότο 

μερμηριζε δ ἔπειτα κατα Φρένα καὶ κατα θυµον, 

Ἶ προτέρω Διὸς υἱἷον ἐριγδούποια διώκοι, 

Ἰ ὄγε τῶν πλεύνων Λυκίων ἀπὸ θυμον έλοιτο. 

οὐδ᾽ ὥρ' Ὀδυσσηή μεγαλήτερι µόρσιµον ᾖεν, 

ἔφθιμον Δις υἷον ὠποκτώμεν ὀδεῖ χαλκώ. ότς 

τω ῥα κατα πληθὺν ΠΕ έν τρώπε βυμὸν Αθηήνη, 

ἔνθ᾽ ὄγε Κοίρανον εἶλεν, Ἀλάστορώ τε, Χρόμιον τε, 
"Άλκανδοων ο. Αλιόν τε, Νοήμονά τε, Πρύτανίν τε. 

καί υύ κ ἔτι πλέονας Λυκίων κτάώνε ὅτος Οδυσσεὺς, 

εἰ μὴ ὥρ' ὀξυ νόησε μέγας κορυθαίολος Έκτωρ. όδο 

(8η δὲ διω προµαάχων κεκορυύµενος. αἴθοπι χαλκῷ, 

δεῖμα φερων Δανασίσι: χάρη δ᾽ ὥρα οἱ πρασιοντι 

Σαρπηθὼν, Διὸς υἱὸς, ἔπος ὀλοφυδνὸν ἔ εειπε᾽ 

Πριαμίδη, μὴ δη με έλωρ Δαναεῖσι εάσης 

κέῖσθαι, ἀλλ επάμυνο. ἔπειτώ με καὶ λίποι αἰῶν όδς 

εν πόλει ὑμετέρη' επεὶ οὐκ αρ ἔμελλον ἔγωγε 

7ο. δέ ἔοι. 682. ἄρα Εοι. 683. Διὸς υἱὸς ξέπος νΙ{1ο86. 
Βοϊ]οεί «ἀεριῖί 6556 χάρη ὃ ἄρα οἳ Διὸς υἱὸς Σαρπηδὼν προσιόντι Γέπος δ' ὀλο- 
φυδνὸν ἔξειπε. 68Η. µε Γέλωρ. 

Εσιπα πι. οἸαισι]α φοηίθηἷῶ.---667. σπευδύντων αὐτῶν ὄφρ ἐπιβαίη' ΠᾶΠΙ 15, φἱ ἵπ 60 
ἈΏερογίαπάο οοσαραῖ εγαηῖς Ίαπι 5αῑῖς ]αροσῖς ἱππρεπάθπάαπα ετγαί ἵπ Ἆου 1ρδο, αξ Θιπ 
οπσγα Πηροπετεηί. 

66ο0---Ττο. [Ἴγθδες Τ]ερο]επαῖ οράθηα τα]έασιας μγοίογπα οράθπα Γαοῖί, ἆοπθς Ἡθοίοτ 
Ἡς αακ]]ο νεπῖ. Ἀατρεάοῦ αὐάποίας ἀεηῖατη αδεια τουγεαίατ.  Ἠεοίος ίτασεπι 
Αολίνοσιπα εα]ξ.----67ο. µαίμμσε Ἱπαροίια ἴσγαεπάί Γοτοραξαγ [Ἴγλοες απίτηο ἴποθησος 
ἐπαράχθη, ΟΟΠΙΙΠΟΙΙΙ5 θ5έ αΠΙΠηΟ.----673. ἢ ὄγε τῶν πλεόνων. τῶν αὐτῶν, τῶν Λυκίων. Αἲ 
πλεόνων θ5ὲ ΡγΟ τοῦ πλήθους, πὲ 8 Ώρες θἱ πθηηῖξαχ τηος νς. 676. πλγηθύε. φιιηΏῖ οἱ πολλοὶ 
ΑἰΟΟΓΊΤΗ, αοᾷ Ῥεπο οοπαραταν]ς Ἀοερρεῃ. Μον ἵαπιεῃ 670. πλέονες πιιηῖ Ῥ]αγες. 
Τη π]ῖς Ἰουῖς ἀαρίίασΙ ἀπίθγά ατα Ῥοῖεςέ, {χο 5εησα ποΟρίεπά τη αἲί, 0 Κ. ςού. 

68δα. χάρη ὃ ἄρα οἱ προσιόντι. πθοθσδα θα Ἰίαίιις ο5ί--6δ4. μὴ δή µε---Πκίταπε 
Ἰχηρο πόνον 667. οὐβϊκίεραπτ Αολῖνι οοπρ]οραᾶ οὲ τσεβαηῖ, «1ο πῖπας απ[εγεηίος 
Βατρεάοπετα Ῥτορτεάϊ ροβδθηῦ. ἔπειτώ µε. γα]πατῖς οταΓῖο θ5δεί: ἔπετα π1θ, πέ 5α]ίθπι 

θυµήθη. 666. Ἐξερύσαι.] Εξελκῖσαι. δή. Κατὰ πληθύν.] Ἑὶς τὸ πλῆθος. 

67ο. Ῥλήμοα.] Ἐὔτολμον, ὕπομονητι- Τράπεν.] Ἔτρεψεν, ἔβαλε.. 68ο. ᾿Οξὺ 
κόν. Μαίμησεν.] ᾿Ἐταράχθη, ἢ, ἐνεθον- νόησε.] Ταχέως ἐνόησε», ἐθεάσατο. 681. 

σίασε. 6Ο71. Μερμήριξεν.] Ἐνενόησε. ἸΚεκορυθµένος.] Καθωπλισμένς. 682. 
72. Προτέρω.] Πρότερον, εἰς τοὔμπρι- Δεῖμα.] Φόβον, εὐλάβειων. Προσιόντι.] 

σθεν. ᾿Ἐριγδούποιο.] Μεγαλοήχου, µε- Ἡροσελθώτι. 683. ὈΟλοφυδνόν.] Οἵ- 
γαλοψόφου. 674. Μόρσιμον.] Πεπρω- κτρὸν, θρηνῶξε. 6δς. Λἰών.] Ὁ τοῦ 
µένον, εἱμαρμένν. 676. Τῷ ῥα.] Δι Ἅἀνθρώπου βίς. 686. Ἔμελλω.] Ἐά- 
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΄ ιά / ΄ . να ο 

γοστήσας οἰκόνδε, Φιλην ες πατρίδα γαιων, 
3 ΄ ο, / , ν / ε/ 

ο ο αλοχόν τε ην καὶ νηπιίον υἱογ. 

ὋὪς φώτο" τὸν ὃ οὖτι προσέφη κορυθαίολος Εκτώρ, 

ἄλλα παρήΐξε, λελιήµενος, όφρα τάχιστα όοο 

ὥσαιτ' Ἀργείους, πολέων ὃ) ὠπὸ θυμον ἕλοιτο. 

ο μεν αρ ὤντίβεον Σαρπηδόνα δτοι ε ετοίῖροι 

εἶσαν υπὶ αἰγιόχοιο Διὸς περρκαλλεϊ φηγῶ" 

εκ οὃ ὥρα οἱ μηρου δόρυ μελη, ῶσε θύρωζε 

ἔφθιμος Πελόγων, ὃς οἱ φίλος Ίεν ἐταίρος” 605 

τὸν δὲ λίπε Ψυχη, κατα ὃ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς' 

αὖτις ὃ ἀμπνύνθη, περὶ 6 δε πνοιὴ Βορέαο 

ζωγρει ἐ επιπνείουσα, χακῶς κεκαφηέτα θυµόν. 

Ἄργείοι δ᾽ ὑ ὑπ' Αρηί καὶ Ἕκτορι χαλκοκορυστη 
/ 

οὔτε ποτε προτρέποντο μελαμισῶν ἐπὶ κας 79ο 

οὔτε ποτ ὠντεφεροντο μάχη" ἀλλ) αἰεν ὀπίσσω 

χαζονθ., ὧς επύθοντο μετα Τρώεσσιων Αρα. 

Ἔνθα τίνα πρῶτον, τύα δ᾽ ὕστατον εξενώριζαν 
«/ 2) /.. Ν / 2/ 

Ἐκτώωρ τε Πριαμοιο παίς καὶ χάλκευς Αρης; 

687. Εοκον. 694. ἄρα ξοι. όο5ς. ὃς [οι 798. νι]. ἐξενάριξεν. 

αᾱ ασροια ἀσ[εταν θ]ας πποτίαχ.---687. δ. ααν]ίον το νι]ρανὶ: ἐπεὶ οὐκ ἄρ ἔμελλον 
νοσπεῖν.  Ἠεαά]αΤί Ἰοσπα νοτυῖς ες Ὑπτρί]. Έπ. ΧΙ. 260. 5η. 

68ο---ό0ι. Ἠοοίονί Ῥεγεοπαπα. Ῥγο]ατθ ποίας Ῥοεία, 5 Ιηρ]α οχοιιδεθεῖς. ---6φβ. 
ΝΟοΜΙΗ5 «πεγοις. 1π απιρο Ῥοαππαπάτίο Ἰαιιά Ίοηρο α Ροτία Άομα Ζ. 237.--694. σε 
θόραξε, Ἠοπποτίοιπα Ργο ἔἕω. αἀεοηιιθ Ῥτο ἔξώσε, οἱ Ίου Ρτο ἐξήγαγε. Επιδία(]ι, ἐξείλκυ- 
σε.---606. Ἠου θδί λειποψυχεῖν, λειποθυμεν, εκ να]ρατὶ τποᾶο 5οπὐϊθπα!, απΙπιαπι ἀθ[- 
616, αποίίθς οἶας νὶς Ἱπίετο]αά αγ. Πίπας 1]]ο νς. 607. ἄνέπνευσεν ἀναλαβων ἑαυτόν. 
πνομῖ Βορέαο περιεπιπνείουσα, απΊηιθ αβ]απς, ἐζώγρει, εἰς ζωὴν ἤγειρε, εἰς πὸ ζην ἀνηγε, 
τουγθαν]1{ ΕΙΙΠ1, κεκαφηότα κακῶς θυμὸν, Ἰ. 6. κώπτονσα, πνέοντα κακῶς τὴν ψυχὴν, εερτε 
ἀπορηίθπα αΠΙπΙαΤΗ. 

όοο---Ίτο. Αολῑνίς φεηκίη οράοπίμιιδ, μπα]. φοηπίας αὖ Ἠοοίοτο.---7οο. οὔτε 
ποτὲ προπρέποντο---θ Ῥγοβρίο Ὠἱοπιθή]ς Υ»». 695. 6ο6. ποπ. ἰοπρῖς γοτβῖς Εαρετιιπί οἵ- 
Μις, 5εᾷ {αοἵς Ἰοδβιις αἆνθισα τοιγουθονογιηΏῦ. προπρέποντο ἐπὶ νπῶν Ῥτο ἐπὶ νπας οὐκ 
ἔφευγον προπροπάδην.---ΠΟΙ. οὔτε πὀτ᾽ ἀντεφέροντο, ἄντην ἐφέρονσο.---ΊΟ2. ὧς ἐπύθοντο, ες 
νουρῖς Γἱοπιθᾶῖς ν5. 6ο1.--- 704. ΡΓΙΠΙΟ ΠΙΟ 1000 χιώλκεος "Αρης ἀῑοίιις, ὤ16 αγΠΙαΙΙ5: 
πέ απτθα Ὑδπι5, αππο οτπαίΐα: αέ Ῥεπθ πποπεί ΚοθΘΡΡΕΠ. 

κε. 687. Νοστήσας.] ᾿Ανακομισθεί. ᾖγεν. ᾿Επιπνείιυσα.] Ἐπιπνέινσα. Κε- 

688. Ἐὐφρανέεμ.] Εὐφρανεν. 9ο. καφηότα.] Ἐκπεπνευκότα. Κάφος γὰρ, 
Παρήϊξε.] Παρέδραμε, παρηλθε. Λελιη- τὸ πνεύμα. “Όθεν καὶ κῆπος, ὁ περιπνεό- 
μένος.] Προθυμούμενος. 6ο. "Ωσαιτο.] µενος τόπος. όοο. Χαλκοκορυστῇ.] Χαλ- 

᾽Αποδιώξειε. 603. Εἶσαν.] ᾿Εκάθισαν, κῷ καθωπλισµένω. Ἴ9ο. Ἡροτρέπωτο.] 
καθεσθῆναι ἐποίησαν. Φηγῷ.] Δρυὶ ἱερᾷ Ἡροτροπάδην ἔφενγον. ὅ ἐστι, μὴ συ- 
Διό. 6904. ΩὭσεν.] ᾿Απεώσατο. Θύ- στραφέντες, μὴ στρεφόµενοι νῦν. ὮΠρο- 

ραζε.] "Εξω. ἹΚυρίως μὲν, ἔξω τῆς θύρας τραπῆναι γάρ ἐστι, τὸ µεταστραφέντα 
νῦν δὲ κεῖται ἀντὶ τοῦ, ἔξω. 696. Ἔ- ἐκφεύγεν. Ἐπὶ νηῶν.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὡς 
λιπε ψυχή.] ᾿Ἐλιποψύχησεν. 6907. ἸΑμ- ἐπὶ τὰς ναῦς. ἸΤοι. ᾿Αντεφέροτο.] Ἐξ 

πνύνθη.] ᾿Ανέπνευσεν, ἀνέλαβεν ἑαυτόν. ἐναντίας ἐφέροτο. ΚΑἰέν.] Διαπαντός. 
695. Ζόγρει.] ᾿Ανεζωπύρει, εἰς τὸ Ὁᾖν 794. Χάλκεος "Αρης. "τοι, ἰσχυρὸς, Ἰ 
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ἀντίθεον Τεύθραντ', ἐπὶ δὲ πληξιππον Ορέστην, 7ος 

Τρηχόν τ αἰχμητην Αἰτώλιον, Οἰνόμαόν τε, 

Οὐνεπιδν ϐ) Έλενο, καὶ Ὄρεσβιον αἰολομίτρη», 

ὃς ῥ εν ̓ Ύλη ναιεσκε, μεγα πλούτου» μεμηλως, 

λίμνη κεκλίµένος Κηφισιδε παρ δὲ οἱ ἄλλοι 

γαϊον Βοιωτοὶ, μάλα πίονα δημο ἔ ἔχοντες. 7ιο 

Τοὺς ὃ ὡς οὖν ἐνόησε θεὮ λευκώλενος Μρη 

᾿Ἀργείους ὀλέκοντας ενὶ κρατερή ὑσμύη, 

αὐτίκ Αθηναίην ἔ επεα πτερόντα προσηύ ἵλι 

Ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη, 

ἤ ῥ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάω, Ζις 
” » 4 3 . / 3 ΄ 

1λιον εκπερσαντ ευτείχεον ἀποέεσθαι, 

εἰ οὕτω µαίνεσθαι ἑάσομεν οὖλον Αρηα. 
ὀλλ᾽ ὄγε δὴ καὶ νῶῖ µεδώμεθα θούριδος ὠἀλκῆς. 
ὋὪς ἔφατ'' οὐδ) ὠπίθησε θεὼ γλαυκώπις ᾽Αθήνη. 

ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάµπυκας ἔντυεν ἵππους 72ο 
7ο6. Γαῖ5ςο γἱάθῖιχ Αἰτωλὸν Εοιμόμαύν τε ϱἳ 7ο7. Εοινοπίδην. 
79ο. δέ ἔοι. νυ]ς. Κηφισσίδι. 713. Γέπεα. 796. Εέλιον. 

7ο7. αἰρλομίτρην Ῥτο βΙπαρ]οῖ αἱόλον, νθὶ τιὲ 5ἲε, ταχζὺν, οΘἶετεπι δί ασ!Ἱ]επι, πηοίτ 
Ώιογασϊς, νε] τοδρεοι Εα]σοπίῖς εοσῖν. Ἀἰπαϊ]]α φιαΠῖ αἰολοθώρηξ. κορυβαίολος.----ΊΟ8. 9. 
Ονεςὺῦῖις Ἠγ]α Ῥωοῦας οπἰαπάι5. τ. Β. 500. μέγα πλούτειο μεμηλὼς, Ἡ. πλούσιος. πλου- 
πον ἔχων. Ῥτορτῖε, οεοαραίας ἵπ το {απηϊματί αἀσεπάα, οριτη ος ααιήου]έιτα Ῥαταπάα- 
τάπα οπγαπα παμοῃς οἱ κατα. Ἐναυ απίοπι φοἶαπα Ί]αά Πιβ]ρηϊ {οτλαία: παπάς 
71ο. πίονα ὅπμον ἔχοντες, Ἡ. 6. αρτυτη. ν. αἆ Τ. 201. λίμνη κεαλιµέ νος Κπφισίδη αοροίθης, 

Ἠαδίέαης α ρα]αάσπι ΟορΗἱδειάθπη. κεκλίσθαι. κεκλιµένον εἶναι ἀῑοῖσις ρτορτῖε 4θ φἰζα 
Ίοσοσυτα, αξ Ο4. Δ. 6958. Ν. 235. ἔαπα εἳ ἆς Ἱπ]α Παπ ας: οἱ παρακείµενοι. γειτνιῶντες. 
Βίος, Ο. 749. Π. 68. Ἱαυιίαῦαξ Ἰ]ο Ῥουσο ἵπι υἱσο Γγεφιιεπῖ πὰρ δὲ οἱ ἀλλοι οἵο. 

Τττ---τοῦ. Ότι Ἡεοιονς Ματάκφαε Ἱππρείιπα τουιπζαπῖ, ο μπο οί Ἠποτνα Ρσης 
πίργθοςο οοπκ απ: ατππαηῖ 5θ, οπστπη οοπδορπάηίέ, Όοπα οαπι «ον νοπῖα, 
ΟἸγπιρο οχθιπέ, αά Ἰσουπα Ῥασπα Ῥοτνεπίπητ. Ῥγοοίατο ογπαία οπηηῖα δὲ αά ἑνάς- 
γειαν Ἰηκίτασία: ασαπῖ επῖτα ἆ6τ Ιπίθς 5ο γετρῖ ἀεΙροταπί, ἀθοθηπιαπές πθο ἆθιρ 
Ῥγουρδαπξ αγπηαίο, 5ο ροπίζασγ απτθ οσπ]ος 1ρ56 τθγιΙπΙ αοἴιιδ: αγπιαπί 56, Ιηδίαηξ 
ο ΥΓΙΤΗ, ρος Ἱησι]ας Ῥαγίοςς αά ποδίγαπα Εονΐο ΦΘΠΦΗΠΗ, δε αἆ Γαδήάϊῖαπα: Ἠαδθος 
δὲ Ίου να αἆ απητη, αιιοά αρραταίαπα ἁῑνίππτα νΊάεπιας ες πιογίαΠπα ο]έα ος 
ποτ αἀππηρταξατα, Ἀαπὲ (απάσπι ἵπ οσίέα Ο]γτηρί, ἵπ 1ρ5ο οσσα Ῥ6ς ἄΡΤΕΠΙ, ἵπ ἆθ- 
5οΘηδιί ἵπ Ἠέέας Ἐτοίαπτη, Ῥ]άτα, ατισ5 πος ἀο]εοιοπί, 

Τις. ἤ ῥ ἅλιον τὸν µῦ2ον. ΡΤΟΠΙΙΒΝΗΙΗ ναΠΙΠΗ, εἶπο οβοσίη, ἀθάίπιιις ΜΠοπε]αο. Ουῶ- 
τας, αδὶ Ῥγοπηΐδκαπα Ίος οιποηῖς ϱἳ ἠπογνο ἸΙεπε]αο ἀθίιπη οἵε2 ΤΠ καρεγίογῖθιις 
πι] ποπ ϊπῖ, 11ο τεῖοταϊα ς ογρο πα αἰπά οππππεη. απηιῖις φΡρθοίαέ αιέ ο5ὲ Ιπίες τὰ 
σιωπώμενα----ΤΙδ. Ἀφοάνπα, ϱἳ πος Ιπίρτθςςθ νο]απηιας οργίαπηϊηϊ, µέδεσθαι ἄλκης, αέ 
Φρονσίζειν, µεμνησθαι µώχ-ης. 

729. Ἰμουι5 αῖ 5εφ ας ποδ]]ῖς ασε επαγταίοπθ οπτγας αἀοσπαπα: οἱ οηιιῖς {απρεπαϊ 

πολύχαλκας. διὰ τὸν ὁπλισμό. Ἰο7. Παρακείμενος, φγειττιῶν, περιεχόµενος. 

Αἰολομίτρην.] Ποικίλην µίτραν ἔχοντα. Λίμνη Κηφισίδι.] Τῷ Κηφισσῷ πιταμᾷ. 
7ο8δ. “Ὕλη.] Πόλις Βοιωτία. Μέγα Τ]ο. Πίνα ὃημον.] Εὐδαίμοα δημον. 
πλούτοιο µεμηλώς.] Πάνυ πεφρωτικὼς ΤΙ. ᾿Ατρυτώνη.] ᾿Ακαταπόνητε. Τϊ5. 
τοῦ πλούτου. Μεμηλώς.] Μεμεληκώ. Ὑπέστημεν.] Ὑπεσχόμεθα,. 7158. Με- 
3 /. 3”. / ΄ / ή ἐπιμέλειαν έχω. ἍᾖἸ90. Κεκλιμένς.] δώμεθα.] Φροντίσωμε. ᾖἼ2ο. Ἔντνε.] 

ΥΟΙ.. 1. οο 
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ρη, πρέσίθω θεα, θυγάτηρ µεγόλοιο Κρόνοιο. 

Μβη δ᾽ ἀμφ. ὀχέεσσι θοώς [βάλε καμπύλα κύκλα 

χάλκεα, ὀκτώκνημα, σιδηρέω ἄξονι ὠμφίς' 

τῶν τοι χρυσεη ίτυς ἄφθιτος,, ωὗταρ ὕπερθεν 
χολκε ἐπίσσωτρα, προσαρηρότα, θαύμα ἰδεσθωι' ος 

πληµναι ὃ ἀργύρου εἰσὶ περίθρομοι ὠμφοτέρωθεν' 
θιφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ὀργυρέοισ ἵμασιν 
εντέτωτοι’ θεια) δὲ περίδροµοι ὁ ὄντυγές εἰσι" 

του ὃ εξ ἀργύρεος ῥυμος πέλεν" αὐταρ επ᾽ ἄκρω 

754. Είτυς. 725. θαῦμα Ειδέσθαι. 

α ἀθα «ποπ, οππΙποφθ ἆς Γοσπα ας 9Ρθοῖθ ΟοΙΥΓΗΤΗ μείον. πο 722. θ{- 
ππονεηίιι» οπτγπῖριις τοίῦ, ἀμφιέβαλε καμπύλα κύκλα, στοὺς σροχοῦ», σῷ ἄξονι, ἀμφὶς, 

οἴσοαπιάτοα, ἀμφοτέρωθεν, ἕκατέρωβεν, τί Ξσπο]. Ὀσ. πο πηϊτοίδ, οτι ου σγις 11, Ἠπι- 
τη]]ος ας ρατν1, 5ἳ φαῖς ἀοππατα τοᾶιις {ασΐας εταῖ, 1π Ῥαγίος κας ἀδ]αποῦῖ, 51Ρ6Γ α’α 
«ει ναδῖ περοπεραπίας, νε] οο, αἀνοθυκιις Ππῦπατη Ἱπ]ατία». Απὶς εκ Ίεττο, τοῖς 
οκ ὤπᾳα, ουίο ταῖς Ιηβίγιοί νς, 722. αἲ οτβῖ5, οατναίιγα τοίβΓΙΠΗ, ἴτυς 8. ἀψὶε, ες 
απτος πηπῖία, ]ατηϊηίς οκ πο ἵπ οχίργῖονθ 5ιιρεγῇοίε, 724. 725. Ἐτρο αατο, φιαπηνί5 
Ίου ἀφθιτον, φιιοά αἰίθνὶ πθηιέ, ἵαπιεη αἀα[έαπα αΠιιά πιεία]απα ΕγπρΙη σα, ὧν 
{αηάεπι ν5. 726. πλήμνη τοί, πιοβίο]Η5 ακθπι αΠΙΡΙΘΗΡ. ᾗ περιέχουσα πὸν ὦξονα γοινικίεν 
Πείμ]α, Ἱπίτα (παπα αχὶς νο]ντίι, οἳ ο τας τοῦ Ιπβίδίιπί, θοδύ εκ απροπίο. Μίνα 
παθία]]ογυπη. ναπ]είαδ: οτι ΡΕίδΟΟ5 ΠοπΙΙΠος ἀε]οοίπίος νιάριπαδ. Απὶς ο Γεττο, ο] 15 
τις Ιδία ορίαΐίο τατδ, τί ραΐοί οκ Ψ. 826. 834. 5α. Ἱπρηϊπαίς πι αγπηῖδ, (19 {616 οκ 
«το Γασία, κ Τεντο ἵαππθι Ἰηδίγαπιρπία {αυτ]ία 04. 1. 301. 5. εί ἀοπιείῖσα Ἡ. . 
1. ο. Εοτίε οἳ ο] σῖ: Ἡ. Σ. 34. Ν. 3ο. οἴδὶ αριιά Ἡορίοάιπα αταίαπα οὐ νοπΠΘΥ οί οθίετα 
εκ Ἡρπο δαπί ραταία. 

707. «απ οαῦτΙΒ, δίφρος, απα]ῖς ἀποπς ἀοοβπησΣ εδι Ῥαις Δαρεσίου» αχ! τοίαγαα 
ππροδίία, οιΙ Ππδ]κιηί ὁ ἠνιόχιος 6ἱ ὁ παραβάσης. 68 Ἡ. Ἱ. ἱμᾶσιν ἐνπέταται. να]ᾶο ἀπρίέο 
απ 5ἷξ ΦΙΡΡΕΗΣ ]ουῖς: ΙπΙπΙΟ Υθνο Π]Ησαία αχῖ. Π. Χ. 3ο7. εηδῖς δαὐίος 116 αΡρεηδιι τό 
οἱ ὑπὸ λαπάρην σέτατο.---728. Πηδικιοηςῖ οατνυ ογατα τὸ οδδοπί ὑπία αο ἴθοία, ]αίετα 
οἴτοα τὸν δίφρον ἀιιοία εναπέ ἵπ ογΏθπα: ἀῑτοπηίας οτρῖς 1π ἀῑῑαδ Ῥατίος 5οπηοϊτοι]ατες, 
41ο Ἠοπαϊογο]ία, Ιπίεγνα]]ο α ευρο ἀῑτεπιία, αιἷα οπχγας οοηδορπά1 Ῥορδοί: Πὰ δαπέ ἄν- 
πυγες περίδροµοι ἀΙοῖ]. ο. 5αρ. αά 262.---720. ἐκ ποὺ δέῤρου ρτοπαπθί ἴθπιος ἵπ ο/α5 εκ- 
έτεπια Ῥατίο αλΠραύατα Ἱαριπα Ἰουίς (τὰ λέπαδνα) εκ εο ρεπάεπίθας, φπἶρας ΠΗσαπίας 
οηῖ.  Ψπάσππας γιάσπα Πππρεπάογιπα θ/πογπη ΠΠΟΤΕΠΙ, οἱ ο πποππηεπ(ἶς απηῖς 
οοηνοηίέ, ο φαἶμας αρραγαί, 601105. ἔθπποπί Ἱα ἱπ]αποίος Π11586, 6 ίαίαπα πη{αΥΕ Ἠθ- 
αΙτοπξ, οἱ ἴαπα οχίριο α οπυπ Ἰπίθιγα]]ο αὐ[αῖςςο, αὲ γίς Ἰπίε]]ρας, φποπιοᾶο εαγεγὶ 
Ῥούπετῖέ, πο π Ῥορ]ίο οἱ ογιιγα 1] Ιππρίηροτοί ἵη οπτδα οοποΙἑα{ο. 

Κατεσκεύαζε. 721. Πρέσβα.] Πρεσ- καὶ κανθοὶ καλοῦνται. ὁ ἔξωθεν τὸν τρο- 

βυτάτη. ἔντιμως. Ἰ32. ᾿Οχέεσσυ.] µχὸν κατέχων σίδηρος. οἳ σιδηροῖ ἢ χαλκοῖ 
᾿Ὀχήμασι», ἅρμασιω. Καμπύλα.] ἘἜπι- κύκλοι τῶν τροχῶν. Ἡροσαρηρότα.] 
καμπῇ. Κύκλα.] ᾿ἸΙωνικῶς Κύκλου. Ἡροσηρμοσμένα. ἸΤ26. Πλῆμναι.] Δἱ 

τοὺς τροχούς. 733. ᾿Οκτάκνημα.] ὋὉκ- χαιικίδες τῶν τροχῶν, δι ὧν ὁ ἄξων 

τάραβδα, ὀκτὼ κνήµας ἔχοντα. "Αξοι.] στρέφεται. Περίδρομοι.] Στρογγύλαι, 

Ἴλξων. ὁ εἷς τὰς χονικίδας ἐμβαλλόμενος περιφερεῖς. 728. "Αντυγες.] Αἱ περι- 

ἑκατέρου τροχρῦ. ᾽Αμϕίς.] Νῖν ἀντὶ τοῦ Φφέρειαι τοῦ ἅρματος αἱ παραπεπηγυῖαι. 

ἑκατέρωθε. 724. Ἴτυς.] Ἡ περιφέ- τὰ ἐπὶ τοῦ δίφρου Ἠμικύκλια, ὅθεν καὶ 
ρεια τοῦ ὀχήματος. ἀφψίδες δὲ, ἐξ ὧν ἡ τὰ Ἠνία ἐξάπτονται. αἱ περιφέρειαι τοῦ 
περιφέρεια γίγνεται τοῦ τρυχοῦ. ἢ ἀψὶς, ἁρματίου δίφρο. "Ομοίως δὲ καὶ ἢ τῆς 
εἰς ἣν αἳ κνῆμαι ἀπὸ τῆς χοιικίδος ἐμ- ἀσπίδος περιφέρεια, ἄντυξ καλεῖται- 
πήγνυνται. Ἰ35. ᾿Ἐπίσωτρα.] Τὰ ἐ- Ἰ29. “Ῥυμός.] Ἱὸ µέσο τῶν ἵππων 
πάνω τῶν τροχῶν σιδηρᾶ, ἢ χαλκᾶ, ἃ Κξύλον, ᾧ συνδέδεται ὃ ζυγό “Ρυμὸς, ὁ 
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δησε χρύσειον καλον ὤγο, ε ἐν δὲ λεπαδνα 

καλ' ἔβαλε, χρύσει ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἡ Ίγαγεν Μρη 
ἵππους ὠκύποδας, μεμαυϊ ̓ ἔριδος καὶ ἀὐτης. 

᾿Αὐταρ Αθηναίη, κούρη Δίου αἰγιόχριο, 

πέπλον μεν κατέχευεν έανον πατρος ἐπ᾽ οὔδει, 

ποικιλον, ὃν ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κάμε χεοση" 

ἠ δὲ, χιτῶν ενδυσω, Διὸς νεφελη ἡγερεταο 

τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δωκρυύεντα, 

ἀμφὶ δ' ὦρ ὤμοισι (βόλετ αἰγίδα θυσσανόεσσαν, 

735 

731. ροϊιϊ ε99ο ἤγαγε Εήρη. 

7α1--τὰτ. Ἀϊποννα 5ο ανπιαί. (ΟἸαφδίοις Ίο ους 4ο Ῥα]]αςῖς Ἰναδίαι εί απππαίατα 
πθς Ἠ]ο βισῖε αγίῖβοςς, 1 Ἠήπο ργοουθγαης, 8 πέπλος θνί Ῥα]]α, οχίοτῖος νεδιῖς, οἱ 
πιτὼν Ππίθτίος: πθυθκδθ οί τ{ θα παπα πηίσαπα οχιονῖί, απίο(παπα ον] πίσσα 
Ππάιιεγοί. φάρος οἱ χιτὼν 5Πῤ. Β. 42. 4ο ΑΡΑΠΙΘΙΗΠΟΠΟ. Ἠαυοί (απιει οἱ αἰίεγατη ]ο- 
οσα, θαοά ἵπ Πονοῖσα αίαίο Ἰαιά πηϊταοπθπα Γαοἰί αἱ π]]απα νοδίοπα ΠΠίθγίοοΠα, 
χιτώνα, Ῥα]]ας Παλαθτῖε, 5εά οοσρον πιιάο. οπου [θοίπη πέπλον, Ἰἴπητιε Ίου 1π ἴΘΥΓΑΠΙ 
ἀθπι]κδο Ί]]α χωτῶνα «ονῖς πας. Οοπποναίας ρα]ία Ευ]: Ἠΐπο καπέχευεν Ἱ. Ἱ. ἂρ- 
θεισῶν γὰρ τῶν περονῶν, πιό νετυὶς Βο]ιο]. Α. α{8Η, καταῤῥέων φαίνεται ὁ πέπλος εἰς πὸ ἔδα- 
φος. Ῥτο Ίου ἀῑκίι ἐπ᾽ οὔδει πατρὸς, νἶνα ὸ ος ἵπ «ονὶν οπβίοι]ο, αἱνο, αιιο ροίδις 
Ἰαβθο, μὲ οργίις οἶκος, θάλαμος, ποσα ία, πι. απο πια απεογνααπένς αά η 4οππο 
Ὀ]γοκίκ: ν. ο. 04. Χ. 1ου. ἵία ὑπ Ρα]αῖο «}ονίν: οἱο 4ποηιο Θ. 275. δρ ἂν ἐγὼ κατα- 
δῦσα Διὸς δόµον αἰγιόχοιο τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήξομαι. Άπια δα α Ἴονθ Ἰαμιῖκεο ΜΙ- 
ηθινατη ταγο, εορίάθια ο ονῖς νργαςκθ, Ραδδίπα ἴπ Ῥροθος οοσισηῖς.  Ῥαπάστα οἳ (1οφις 
{πποπαπα Ῥτορτία αδεϊσπαία οσί α ροοίῖς. ἴπ τπαπι Αροημηις Ἰαρεας Π. Ω. σο.--- 
πεύχεα 4ς ἴογασο παπο νἰάεηίας αοαϊρίεπάα, δἳ τοηιας 6θη5 Ῥοπὶ Ῥηήπιο Ίουο, τὰ 
ὅπλα, ἔαπα οροιιπα οἱ σα]θατη. 

Το8---]4 2. Ἀππατας οἩρεις απίο σαἱεαπα Ἱπιροδίαπας Ἱία εί αΠυῖ ας ἆς Αρα- 
ΙΠΘΙΙΠΟΠΘ ΑΔ. 35. 5η. 1. 5η.  Ῥτο «ρεο Ι. |. ονί αφὶν, ο Ὀα]ίοο ἸἨιπηθγϊν Ἰπ]θοίο Ῥειι- 
ἀθης. Ἠρίάσιι Βπαυγίαίαπα, βυσσανόεσσαν νΙάΊπας Ίπα δρ. Β. 44. 5α- Του ῇς απίθτι 
]α θε αἀκροσία, φπἲρρο «ρἰοπάοςθ οὔπ]ος Ρτωκήηροπίο: Ίου Ῥοσία. κα υπαῖ ρησι- 
{αδιπαίο οχίιΠέ: Απιζιι οἩροαπι Έπσα, Ἡ. 6. Έευνου αἱ ἵπ Βαραπα νουαῖς Πποςς πι 
πηράϊο ο.ροῖ Ῥμσπα, Ἠοῦας, πο αίοτα Ρανς καροτῖον Πέ αἰέογα. Αγάος 56 πάτο 
ἱηκθηισπς1. Εασιθηίοπα, ᾿Γωκὸ, Ένα Τετνου, αμ. οκαπ]ηαί, Γοργὼ, Γοργείῃ κεφαλή. θἱ8ί 
οπίπα. ογροπῖαπα σαραί αλοῖ νεο ἵπ ρου εχργοδδιπη εοπἱρύηνο παγγας πιο 
ΤάπηΘη, Ἰπίου πο γα (απίπα αἲ ΤῬουτονίδ οἳ Ρανοσὶ5 ποβίοποπη το[ευτὶ Ροϊθδες δἷο φπο- 
ας πι Αραπποπιποπίς ΟἸροο ἴπῇ. ΑΔ. ο 36. 37. που αλίου τος 5ο λα μαῖσεε νά ἵπ. ρεῖ- 
πιῖς τοί Πποῖς ἵπ Βοπέο Ποτοι]ῖς αρ. ΠΕ οάσα. 154. 5η. Ἱπίοτρο]αίο αὖ αἰς νουκῖῦιις αλ. 
θύσανοι επιίθιη, ος αγεῖς Ἰαπηπϊς Βπαυτία, οκ οτα οΠροί Ῥοπάσηίθς, απίῖηιο ππονα αὶ 
ἴθγγογοτη ΠΠ] οπόππι αἀ ατα, φατῖς ἀοο]αταπῖ, ΠΟΠ. πιοάο αἲ οοτριι5 πθπάαπα. ορεος 
να]ηαςθ, Υογυπα εἰῖαια ε ἐθγτθιάος Ἰοδίος, απ τὸ ἐκφοβῆσαι ἐν τῷ διαπινάσσεσθαι καὶ 
ἐπισείέσθαι. Εικίαἰμ]ις Ἠπςο νουας Ἡετοδοι Ίουυπα (15. ΤΝ. 189. α)ί ἰς ορίπαίαας οσ 
είρηα. Ῥα]ααῖς α- Τάργοῖς Εοπηπίς νοφίεπα οἱ εροῖάσηα Ρομΐκεας νοναπα. οπις Ἡογοάο- 
18, οἰπαϊΠ πό ἵπο τογαπα. Ἱπάασαας, ρου Γαἱασίαπα οπαφδα”, ἰηδ μία ραϊτία αὖ αἰς, ἵπ- 

, α 5 Ν παρει 
προσηρτηµένας τῷ ζυγῷ κανὼν, εἰς ὀξὺ 
Ἀῆγον, τὸ µέσον ξύλο. ἨΠέλεν.] Ην, 

ὑπῆρχε. 739. Ζυγόν.] Τὸ ἐπιτιθέμενον 
" ὃν ας /͵ 

ξύλον τοῖς πραχήλοις τῶν ἵππων. ΛΔέ- 
π] 1. ΔΑ Ν ΄ .. ο 

παδνα.] Τὰ περὶ τὰ στήθη τῶν ἵππων. 

οἱ ἡμάντε. ᾖἸΤ34. Πέπλιν.] Γυναικεῖον 
Ν - » Ν Ν ο . 3 ΄ 
ένδυμα. τοῦτ ἐστι, χιτὼν, ὃν οὐκ ἐνεδύ- 

ο. ς , 
οντο, ἀλλ ἐνεπερινῶντο. Ἰατέχευε.] 

ο ον 
Καταχιθηναι ἐποίησε, τὰς περόνας λυ- 

ο Δ -” ” εϐ 5 . ον 7. 
σαµένη. Διὰ τοῦτο δηλαῖ, ὅτι οὐκ ἐνεδύ- 

οντο τὸν πέπλω, ἆλλ ἐπερωῶντο. ᾿Αρ- 
. . ; 

θεισῶν γὰρ τῶν περονῶν, καταῤῥέων φαί- 
οι ῥριας πας 

νεται ὃ πέπλος εἰς τὸ ἔδαφος. “Ἑανό.] 
Ἀ [ 3]. Ν 

Ἰσχυρὸν, η τρυφερό. ἘΕπ᾽ οὔδει.] ᾿Επὶ χι » η τρ ες / τῷ ἑδάφε. ᾖἸΤ37. Δακρυύετα.] Δα- ο 

κρύων παραίτιον. 7358. Θισσανόεσσαν.] 
ο02 
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δευὴν, ἣν περὶ μεν πώντη Φόβος ἐστεφάνωται' 

εν Ερις, εν ὃ Ἄλκη, ἐν δὲ κρυόεσσα Ἰωκη' 74ο 

εν δέ τε Γοργείη κεφαλὴ θευοῖο πελώρου, 

δεινή τε, σµερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχιοιο. 

κρατὶ ὃ επ᾿ ἀμφί ίφωλον κυνέην βέτο τετραφάληρον, 

χρυσείην, ἑκατὸν πόλεων πρυλέεσσ᾽ αραρυύϊα». 

ἐς ὃ ὄ- όχεα Φλόγεω ποσὶ [βήσετο" λάζετο ὃ ὃ ἔγχος τ45 
βριόυ, μέγα, στιβαρον, τῶ δάμνησι στίχως ὠνδοῶν 

ἠρώων, τοῖσί τε κοτέσσεται ὁβριμοπάτρη. 

Μρη δε µάστιγι θιῶς ἐ επεμαίετ ὥρ' ἵππους. 

αὐτόματωαι δὲ πύλαι μύκον Οὐρονοῦ, ὣς ἔχον Ώρας, 
” ε] ΄ ” 3 Ν ” / 

τής επιτετραπταιἰ µεγος Όυρανος, Ουλυμπὸς τε, 75ο 

7390. νι]. ἐστεφάνωτο. 74ο. κρυύεσσα Γιωκή. 
744. Γεκατόν. 745. νι]ϱ. βήσατο. 

Ῥεϊπαϊ αἳ. ογρίῖῖς, τεροίοτε αιηα{.)---741. Τοργείη κεφαλὴ πελώρου δεινοῦ, ΡΥΟ κεφαλ 
Τοργοῦς, πελώρου δεινοῦ, 41155 εὺ ἑουτῖρί]α πιοηδύγαπας ἔοππια Ῥϊπάατο εἰ Ἐναρίοῖς αικὶ- 
ατα. Ἠδί Π]αά ν. 742. Διὸς τέρας, οκ αΠΙΠΙΙΟ ΕΓΠΙΟΠΘ, 41Ο οπιπία πηᾶσηα, ηονα, ΠΠ- 
5οΕζα, οίίαπα πιοηδίγοδα οἱ (ουρία, ο ον15 86 ἀσὶ ποπιίπο ογπαΠ(ΙΣ. 

43. 744. (αἴεα ΠΠπεγυα ενἰ ἀμφίφαλος, Ἠαμθί οοππη σπα οπ]δία, (415 Ῥτορτίε 
λόφος θδί, 1Π φάλον, ΟΟΠΙΙΠΗ, Ἰηβογία) ΤΠ ΟΠΙΠΘ5 Ῥατίος ἀῑνοιρεπίθ. Ἠδί ος Ῥογτο τε- 
πραφώληρος, ἵηπ εα Ῥατίο, Ύπα Γοπίοπι απαβίέ, (στεφάώνην ανα ἀϊκεινε) απαίπον οἰανῖ5 
(ο οῖπ) ονπαία. ἈΒοϊοθί ϊ οἶανῖ ρηίππο αἲ οοτίππα να] Ῥήπη Ἰαπθιπι, ὤγθι Ἰα- 
πηϊπορ βαρίοχίιιπα, τοπεπά ατα οναπῦ Ἰπβχῖ, πποκ θοπαπα οαρίία Ῥτο ογπαπηθη(ῖς {προς 
οσσατταπέ Ύποφαθ ἵπ πποπιτηθηἶς Ῥτίδος αγδ. «ατα Ῥοττο ϱα οδὲ ἰαπία παρ] ίτι- 
ἀῑπῖς, τὲ οθηίπα απ ίπα ϐπππιας οαρογθ Ροδδῖς. ΘΩπσαπα ναδίο «ΟΓΡΟΤΘ, οπαπα (ουΙΙΗ 
αΡεοῖθ {ρδαπῃ ἀθαπα Γα]556 ηιΙΠο αΠΊΠΠΟ ΠΠΡΟΕΠΙΗΣ, 5ἱ ἀθα ἵαπία πιαρπΙαάἶηο ΕΕ 1. Ἠοο 
ΠΠ ΤΗ θδί, αποᾷ ἵπ. Ῥοδία Ἱορομάο απίπιο οργθικανί ἀθμθαί. Όπιπο ανά αππαὰ [6] 
οἵσπι οσὲ αἸεηιπῃ. 8ὶ Ἰου οοπίθπάο, 1οΠ οοπίθπάο οίίαπα, Ίου Ῥλαπίακπια 6596 αἲ 
οπιηί τθρτεμθηδίοπθ Ηβογαίαπας ἀθείσπο (απίηπα 5θηδπη Ῥοεί οιας 1] ἴη Πή5 νευ- 
ρῖ5 αα Ποεηα 15 Ει]ς5ο νιάραίιν. 

748. ἐπεμαίετ' ὧρ ἵππους. ἐμαίετο ἐπ) ποὺς ἵππους µώσσιγι. εχηῖρεὺ Γογίεηίθτη Θ41105 
Ώαρτο, ἆαπα Ργοπηϊηθύ οοτροτθ δὐ οχίοπ(1έ 5ο, τα6 ορθαὐ.-'- 749. Ῥπανα Ιπνεπίπα, φασά 
Ἠοτῖς, αππὶ οοπνθΓβΙοπ]βιΙ5, ππΙκίθΙαπα αἲ {οτο5 0Η οί ἀαπτη, εἳ φαοά {οτίρις 
Ῥτο να]νῖς ομαἴέαν πινθθ: Ἱπροπίοδιπα οἶαπα Ἰοο, απο αοοθσδΗ «ΘΗΓΙΙΠΗ, αὐτόμαται 
Ῥδ{16Γθ Γ0Υ65, οὗ μύμον Ρτο ὠνεῷχιθησαν. 

Κροσσοὺς ἔχουσαν πανταχοῦ. Ἰ7390. Ἡ- µόσαι δυναµένη». Ηρυλέεσσι.] Πεζοῖς 

στεφάνωται.] Κύκλῳ περιέκειτο. 74ο. ὁπλίται. Ἰ45. Φλόγεα.] Δαμπμὰ, ἢ 
Ὀκρυόεσσα.] Φρικτή. ᾽Ιωκή.] Δίωξις. διάπυρα. 746. Βριθύ.] Βαρὺ, καὶ κα- 

41. Γοργείη κεφαλή.] Γοργότητος εἰ- ταπληκτικόν. Στιβαρόν.] Ισχυρό. Δά- 

κών. ποῦτ᾽ ἔστι, κατάπλήξις, καὶ φόβος. µνησι.] Δαμάζει, ἀναιρεῖ, ὑποτάσσεται. 
Πελώρου.] Μεγάλου τέρατο. Ἰ42. Ἰ47. Κοτέσσεται.] ᾿Οργισθήσεται. 'Ο0- 
Σμερὺνή.] Καταπληκτικὴ, φοβερά. 743. βριμοπάτρη.] ὌΌμβριμον καὶ ἰσχυρὸν πα- 

᾽Αμϕίφαλω.] Φαλοὺς περὶ αὐτὴν ἔχρυ- τέρα ἔχουσα. ἸΤ4δ. ᾿Ἐπεμαίετ.] Ἔ- 
σαν. Φαλοὶ δέ εἶσιω οἱ κατὰ τὸ µέτωπον «φήπτετο, ἐπέψανεν, ἐπεθύμε. ᾖΤ49- 
τῆς περικεφαλαίας ἄσπιδίσκω. "ετρα- Αὐτόματοι.] Αφ’ ἑαυτῶν. Μύκο.] "Η- 
φάληρον.] Τέσσαρας φαλοὺς ἔχουσαν. λχησαν. ἀνεῴχθησαν' ἀπὸ τοῦ παρακὀ- 

74. Ἑκατὸν πόλεων πρυλέεσσ᾽ ἁραρη. λονθοῦντος. Ἔχω.] Νῦν ἀντὶ τοῦ, ἐφύ- 

αν.] Πολλῶν πόλεων πολλοῖς ὄχλοις, ἅρ- λασσω, ᾖἸ5ο. Ἐπιτέτραπται.] Ἔγκε- 
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Ἴμεν ἀνακλίναι πυκωὸν νέφος, 19 : ἐπιθεναι. 

τή ῥα δι αὐτόων κεντρηνεκέας ἔχον ἵππους. 

εὗρον δε Κρονίωνα, θεών ὅ ωτερ ἥμενον ἄλλων, 

ἀκροτώτη κορυφή πολυδειρώδος Οὐλύμποιο, 

ἔνθ ἵ πτος στήσασα θεῶ λευκώλενος Μρη 

Ζην ὕπατον Κρονίδην εξαίρετο, καὶ προσεειπε 

Ζευ πάτερ, οὐ σεµεσιζη᾿ ρει τάδε καρτερο, ἔργα, 

ὁσσότιόν τε καὶ οἱον ἀπώλεσε λαὸν Αχαιών 

μῶψ, ώταρ οὐ κατα κοσμο, ἐμοὶ δ) ὁ ὤχιος ; οἱ δὲ ἔκηλοι 

τέρπονται Κύπρι͵ τε καὶ ἀργυρέτεξος Απόλλων, 76ο 

ἄφροα, τουτον ἀνευτες, ὃς οὗ τινα οἶθε θεμιστα. 

Ζευ πάτερ, ἡ ῥώ τί μοι κεχολώσεαι, αίκεν Ὄβρήα 

λυγρῶς πεπληγυϊα μάχης εξ ὠποδίωμαι 

Τη δ᾽ Απαμειβόμενες προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

άγρει μὸν οἱ ἔπορσον ᾿Άθηναην ἀγελείην, Τ76ς 

Πε μαλιστ' εἴωθε κακής ὀδύνησι πελάζει. 

ὋὪς ἔφατ' οὐδ' ὠπίθησε θεὼ λευκώλενος Μρη" 

μαστιζε δ) ἵππους τὼ ὃ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 

πτ.χ τον σι 

756. προσέξειπε. νι]. ἐξήρετο. Ἰς7. καρτερὰ Γέρπα. Ἰ59. δὲ Γέκηλοι. 
761. οὔ τινα [οῖδε. 763. νυ]ς. ἐξαποδίωμαι. Ἰός. [οι 
766. ἤ Εε μάλιστα Εέξωθε. 768. ἀξέκοντε. νυ]σ. ἄκοντε. 

753. ἸΝοίαὺ]ο ονεπα Ἱέργιπι Ἠϊς, πξ Α. 497. 5εἆθτο οχίτα απ]απα οἱ ἆοππιπά 1π 
πα ππο, πιοπ(ῖς νετίῖορς ν]άδίιχ Ίου αἆ ϱγι οδρεσίαπη, οπταπη εἰ ο] Ποϊιάίπεια 9ροοίατο. 

Ῥοσιιπα δροοῖος Ροβί απίπιο νιάδίασ οὐνεισανί Ἠσο: Ἱπίτα Οὐρανὸν, οἱ ἵπ 1ρδίς παίδας 
Οὔνπηρο πποπᾶ ΠπουπηρθηΏρς, ο.ςα τερῖαπι «]ονῖς εἰ συνοικίαν 4εοσαπας Ῥοτία εβτοςεῖ 
ἵπ Ο]γπαράπα πιοπίθπα Ῥουνεπ]οῦαπίς οα]α5 πωπ]ία εγαπύ οπομπηῖπας πλ ΦΙΠΗΠΙΟ νθτιῖοο 
νο σις « πρίτον ργοδρῖοῖξ, 

56. Ὑεπίωη α «)ουο ἱπιρείταπε ἀεσ», αἱ λἴατίοπι ο Ῥπρηα Γαβατε Ἰοραῖ.-- 61. ἄφρονα 
φοῦτον ἀνέντες, Πποϊαπίθς. 

765. 6. Ἠϊπουναπι ρνωζα(σῖοεπα Εῑσίαπι Ίαπι γἰάίπας Δ. 128. ἤ ἓ µάλιστ’ εἴωθε---δἳ 
φο]ῖζα οί, προθακο οτε πιγί]ος απϊπῖογος Ε]κκθ Ῥοθία ποίος, ἵπ φπἷρας ΛΠπεινι ος 
ἡΜανῖς οοἩρτεδδις ας Ραρπςς, Μαγβκηε να]πετα Βαθταπέ ππεπιοταία. Ἀοπ Ιρῖαχ αὖ 
Ἠοπιετο τηγιποσιπα οπ]σῖιον οπηπῖπο τερεῦῖ Ῥοδκιηζ. ὀδύνῃσι πελάζειν, απῖφια Ἰοηθπαϊ 
Γοσιηα, αἰπα]]ς α]εογῖ ὀδύνησ, βιγήναι, πίταθαθ Ῥίπάατο οποφαθ Εγεραοηίαία. Ῥτορτίε 
πελάζειν οδὲ προσάγειν, ἐμβάλλειν εἰς ὀδύνας, αΑπΙΟυΕΥΕ ἀοἰογὲ, ἀἄο]οτε αΒϊορτο: δἳ οιῖ- 
ἆθπι Ἡ. Ἱ. ος να]πθγες οσίᾳπα πάθο Ῥτο να]πεαγο.---768. πετέσθην θηπὶ ραπ]]ο Ρον 
773. ἐπιβρώσκουσι. Βιιπῖ 4ο σθηθτα πηοία», φπΐρας ρος αθτεπα Γεττῖ αΠθπθπα πες Ἠιι- 
πηθιᾶ φαδρίοαασς 15 αδας Ῥοεία Ῥτοπιίκοις, πες αάάῑε, Ύπα ορε απί Ἆου ας ἴ]αα 

χείρισται, ἢ ἐξουσίᾳ δέδται. Ἠ5δὶ. Ἴ5ο. Οὐ κατὰ κόσμαν.] Οὐ κατὰ τὸ 
᾿Ανακλῖναι.] Διαστεῖλαι, ἀναζυγῶσαι, προσῆκο. "Έκηλοι.] Ἡσυχοι. 76ο. 
ἀναστεῖλαι. ᾿Επιθεῖναι.] ᾿Ἐπικλῖναι, ἑ- Τέρπονται.] Ἡδυνται. ᾖἸ6ι. Άφρονα. 

- / 

πιπτύξαι. Ἴσο. Ἰεντρηνεκέας.] Τοὺς ᾿Ανόητον, ἀσύνετον. ᾿Ανέντες.] ᾿Αναπεί-- 

ποῖς κέντροις, ὅ ἐστι, µάστιξι, κεντου- σαντες. Θέμιστα.] Δικαιοσύνην. 769. 

µένους. ἜΈχο.] Ἠλαυνω. Ἰςδ6. Ὕ- Πεπληγνῖα.] Πλήξασα. ᾿Εξαποδίωμαι.] 

πατο».] Βασιλέα, ἡγεμύνα. Ἐξείρετο.] ᾽Αποδιώξω, ἐλάσω. 765. "λγρει µάν.] 

Ἐξειρώτα. ᾖἸΤ5δ. Ὁσσάτιον.]) Ὅσοω. "Αγε δή. 766. Πελάζει.] Προστελά- 
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µεσσηγυς γαΐης τε καὶ οὐρανοῦὺ ὠστερόεντος. 

ὅσσον δ Ἱεροειδες ἆ ὤνήρ ἴδεν ὀφθαλμείσω, 77ο 

Ίμενος εν σκοπιη, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 

τόσσον επιθρώσκουσι θεῶν ὑψηχεες ἵπποι. 

ἀλλ᾽ ὅτε δη Τροίην Ίζον, ποταμώ τε ῥέουτε, 

ἠχι ῥοοις Σιμόεις συμ[βώλλετον ἠδε Σκάμανδρος, 

ἔνθ ἵππους ἕ έστησε θεο, λευκώλενος Ἡρη, 

λύσασ᾽ εξ ὁ ὀχέων' περὶ δ᾽ Ίέρα πουλυν ἔχευε. 

τοῖσιν δ Ἄμβροσήν Σίμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαν. 

Αἱ δὲ (την τρήρωσι πελειώσιν Όμαθ' όμοιοι, 

ὠνδρώσω Ἀργείοισιν ὀλεζέμεναι μεμανιαι. 
.4/ 

ολλ Ὁτε δη ρή ΙΚΟΥΟΥ. ὅθι πλεῖστοι καὶ ὥριστοι 75ο 

τὰ σα σι 

77ο. Περοξειδες----Είδε. 7η. ἐπὶ [οΐνπα. 

Παῦς δη αάάῑί, αἷα) διιηί, 86Η8Ι1 οΟΠΙΠΗΙΠΙ 4 τὸ πέτεσθαι Ἰά4οποα. ν. αἡ Αρο]σά. Οὐς». 
Ρ. 119. 

Ττο. Ὦπο]αγαπη Ρ]απίαρπια αἆ γοάθπάτιπα Θ011ΟΥΊΑ Ῥ6Υ ἄΘΓΘΠΙ ΠΙΟΔΗΠΗ : (ΠΠ ΠΙΠΗ 
Ραΐθί Ρτοβρθοία5 ρες αθγθια οκ πποπ[ῖς νοτίῖος ἵπ Πτίοτο νουβιιδππαγθ, ἑαπίνπη δρα πα 
πάς αὖ ΟἸγπιρο ΙΜασράσπία, 1] ἴοπαροτο ἘἩνασία, αἆ Έτοίαπα παπβΙαπέ οὗ πο πἶδιι 
επιθίΠαΠ {ΙΓ ἀθΟΓΙΙΠΙ εφ! Άρποδοί ερπης Ῥ]απίαδηια ον 6,9, 5. 1 οἵαπα 
ΙΓ ΟΙΤΗ απιρεί, τὴν ὁρμὴν αὐπῶν κοσμικῷ διαστήµατι λαταµς ε’ 4ο ιο ο. Ῥοαγο. 

Ῥιοία δυπί αΠῑα ση ας απῖά πήγα οποπα Γαοἷαί, 5οηδιΙς ος. δι15 ἀοσθύ. πὸ ἠεροει- 
δὲε, ΜΙΠΙΡΙ. πὸν ἀΐρα. Ἠκί απιίοπι αὐ ΟἼγπιρο Ῥχοβρεσίις γοιδα5 Τγοπίσπι, Ἰπίον]οσίο 
ππανὶ 9σαο. 

775. ἴμουας ράσηα» Ιπίεν Ὡοαππαπάτηπι οἱ Βἰπιοθηίεπι Ζ. 4. μεσσηγὺς Σιμύεντος ἰδε 
Ἐώνβοιο ῥοώων, Ῥγορίι5 ἴπππθι Ῥοαππαπᾶτο.  Ἠο ἀπο ΠΙΠΟς ἵηπ ΡἰαΙ616 τιπο αἶνθυ 
ΠαΠΟἴΟΝ Ιπ ππαΓθ ΟΗΠ1 οσ1]5δο 5αθῖ5 οοηδίαξς ΠΟΠ ἵαπιεπ ἆς Ίοσο, ἵπ 41ο οοπηπηίσκα Πι- 
ονιπί Βυπηίπας Ἀοαππαπάγαπα 118, οί αἲ οπδίτα Αοπίνογια (οπάσναπί, αἱ τι 
{κ9ο ἀοοοί Ῥορία: ορίοτα ἵπ ἀπυλίαοπεπα νοπ]ηϊ, πππ]ίο πιαρ]δ, 5] Ἰουογύπα {αοἱθς, 
απ Ππο οδί, οοπιραΓα(ΙΓ.--- 775. ἔνθ) ἵππους ἔστησαν. «(ΦΙΙΡΥΑΝ, 1 61 πο. οι 
Ἰπγοοία ἵπ Ῥαρπαπα Ῥτούθαπίὸ Ῥαναία οδί τοροηδίο, απο. πολαπέ ππης ππαπ][ορίο 
Ῥσ ης Ἰπίθγοδδο: ]αὐς 4ποφις ἈΤίποτνα Μανίθπη ν. 844. 5. Τα αρ. ν5δ. 356. Ματς 
οὕίαπα ουσ οσσμ]ίανεταί: οἱ οπρίίου οοπβοδδγις πι Τα, οπγγατη οἱ ού11ο5 οσοι] έαί 
τν (αυβανο Θ. «7. 5ᾳ- 6 Νερίνπιις ἴπι πια! Ν. 34: 8-7. τοῖσι δ' ἀμββροσίην Σιμόεις 
ἀνέτειλε νέµεσθαι. ἁμιβροσίην 5ο. βοτάνην, αῑνίπππα Ραβα]η, οπα]ς οοηγοπΙέ θη115 4θ- 
ον"τη. Ἠοος πια ἔοπονί ροΐοςέ ο Βο]ο]. Ὀν. πδί ππα]ῖς. ἹπαρμοΙέον ἐδωδὴν αι ΝΙΠΗΙ]θΠα 
νοσθιη 5βᾖ]οθγθ. Ἀηρτα ν. 360. ἀμβρόσιον εἶδαρ.----ΤΤδ. ΙΝοϊαΡς Ἰουι5 ἆθ Ίπορβειι ἆ6- 
ΑΓΙΠΗ ΙΣΡΕΗΡΟ, Ιον] οἱ νο]α(α ατα], 

78ο---αά {. «πο εἰ ἈΤποτνα ρισπαπίρς 5ο πιπηϊκορπῦ, «Ίππο Βέοπίονς νου Αν- 
βΐνο» εχλογίαίαν»: Ἀπεινα Ἠοπιοάθπα πογεραίΣ οππι 60 ΟπΥΓαΠά οοηδορηςές ΝΤαυς 

ζευ. Ἴ6ο. Μεσσηγύς.] ᾿Ανὰ µέσω. ὁὃ Σκάμανδρος συμβάλλουσιν. 777. Ἂμ- 
77ο. ᾿Ηεροειδές.] ᾿Αναπεπταμένου τοῦ βροσήν.] Τὴν τῶν θεῶν τροφήν. Η» 
μεταξὺ ἀέρος. καὶ μηδενὸς ἐμποδίζοντος. πύαν τιωὰ, νῦν, ἣν οἳ τῶν θεῶν ἵπποι 
Ἡ, ἀερῶδε. 3771. μενος.] Καθεζύ- ἐσθίυσιν. ᾿Ανέτειλεν.] ᾿Ανέσχεν, ἀνε- 
µενο. Σκοπίῃ.] Ύψηλῷ καὶ ἀποσκόπῳ. «φύησεν, ἀνέδωκε. Νέμεσθαι.] 'Ἐσθίειν. 
Λεύσσων.] Ῥλέπω. ἨΤ72. ᾿Ἐπιθρώὧ- Ἰ7δ. Ἱρήρωσι.] Δειλαῖς ἐπιθετικῶς. 
κουσι.] ᾿Επιπηδῶσιν. “Ὑψηχέες.] Ὃν ὁ Παρὰ τὸ τρεῖν. Δειλὸν γὰρ τὸ ζῶον. 
ἦχος εἰς ὕψος ἀνέρχεται. Η. ἑψαύχενε. "Τὸ γὰρ πρεῖν, σημκαίνει τὸ φοβεῖσθαι. 

773. "1ξον.] Παρεγένωτο. 774. Ἡχι ἨΠελειάσι.] Περιστεραῖ. Ἴθματα.] 

ῥοὰς Σιμόεις συμβάλλετον ἠδὲ Σκάµαν- χνη, βήματα, ὁρμήματα. ᾗἼΤο. ᾿Α- 
δρος.] Ὅπου τὰ ῥεύματα ὁ Σιμύεις καὶ λεξέμεναι.] Βοηθεῖ. 7582. ϊλόμενοι.] 
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ἔστωσαν, ὠμφὶ βιην Διοµήδεος ἱπποδάμοιο 

εἰλόμενου, λείουσι εοικότες ὠμοφαγοιση, 

ἡ συσὶ κάπροίσε, τῶν τε σθένος οὐκ ἁλαπαδνόν' 

ἔνθα στασ ἠὔσε θεω λευκώλενος μη, 

Στέντορι εἰσαμενη μεγαλήτορι χωλκεοφώνω, σ8ς 

ὃς τόσον αὐδήσασχ., ὅσον ὄλλοι πεντηκοντα) 

Αἰδὼς, Ἀργείοι, κάν ἐλέγχεα, εἶδος ἆ ἀγητοι. 

α. μεν ες πολεμον πωλέσκετο δῖος ᾽Αχιλλεὺς, 

τα Έρωες προ πυλάων Δαρδανιάων 

οἰχνεσκον' κείγου γαρ ἐδειδισων βριμο ἔ ἔγχος᾽ 70ο 

νυν δὲ ἐκας σολιος κοίλης ἐπὶ νηυσὶ μάχονται. 

Ως εἰπωῶσ. ὤτρυνε μένος καὶ θυµον ἐ ἑκάστου. 

Τυδείδη δ᾽ επόρουσε θεο γλαυκώπις "Ἀθηνη 

εὗρε δὲ τόν γε ἄναμτα παρ ἵπποισι καὶ έχεσφυν 

ἔλκος ἀναψύχρντα, τό µιν βάλε Πώνθαρος | ιῷ᾿ 7ος 
ἱδρῶς γάρ μυ ἔτειρεν ὑπὸ πλωτέος τελαμῶνος 

782. Εειλόμενοι λείουσι Γεξοικότες. Ἴδς. Στέντορι ξεισαμένη. 
787. Γεῖδος. 701. νῦν δὲ Εεκὰς πόλιος. να]. νῦν δ᾽ ἔκαθεν. 

792. Γειποῦσ-----μένος θυµόν τε Γεκάστου. 794. τόν γε Γάνακτα. 

Ἐήοπιθαϊς Ἱναδία ρθγοιΙσειις αἆ ΟΙγπαρπα Παρῖςς οοπᾳπεσίαπα ο αρίίος ου]ατραίς οχ νιι]- 
πογο {αππθιι 1]ο οοπνα]οεος, απο οί Νπετνα ο ρασπα οἱ ἴρδα τεάεαηέ. 

283. εἰλόμενοι απ σοπρἰοδαί ἵτπ αἶθ. Ἱὲ 51Ρ. 203. ἀνδρῶν εἰλομένων.--- 55. δΙΕΠΙΟΥ 
ποπ Ῥσαοο, 5οᾷ Ίπζεν Ρρπαίογος Ες, εἰδὶ Ἠου απο Ίοσο ππθπιοταίιδ: µεγαλήτορι, γπᾶ- 
οπαπῖπιο οἱ, αξ ν]αςς πι ἩἨοπιετο. Αοροπηπιοδαίθος παπα Βέοπίος Ποτίαίιτ αἆ Ῥιι- 
ΡΠΚΠΙς αποὰ {αοαπῖ ν]τὶ ρτίπαῖρες δὲ ἆπσθν νου αἰκαι---ῇ87. αἰδῶςν Τιάσιιάιη υοδίς 
εδ). κακ’ ἐλέγγεα, Λοηῖπον 2ηούγο αλρπιὶ αἱ Β, 235. εἶδος ἀγητοὶ, πώ εἴδει µεύνον θαυμαστοὶν 
πιά Βο]ιο]. Ύεη. Α.. 600116 αἰσχύνοντες πὸ εἶδος τοῖς ἔργοις---Τ88. Τμοσις 4ο απέοποεῖς πο- 
παὐ]]ςς οοππθγαπέ 5ο Ττο]απϊ Ππίτα ΠΙΓΟΝ δε αἆ πη {επΏρΙ5, πο Αολί]]ες αὐ 
οχογοῖτιι Φδοθενοτας. οἳ, 1. 352. 5η.---Τ590. Ῥοχία Πατάαπία Ἡ. ]. φας» αἷῑας δσσα.---Το. 
ἑκὰς πόλιος" Ἱπίτα ΧΙ. ἴθνο εἰαάϊῖα: εκ Ἱοευταπα Ῥτοδρθοία ας αἴα, αὖ 15, οαἳ αάῑθ- 
ταῖς ΠάΙΟ10 Ρασίο. 

793. Ὠϊοπιοάος τθυθδδογαί, ΛΙατία οπτα Ἠεοίοτο Ἱπρτιιθηί, 5Ηρ. 6οο. 6ο8. οἱ Ιπίαι 
ἑπσπιας οοπρ]οραίας είαθαί αραιά οστά δΗΙτη. 

Το0ι----709. ταρμίορ Ίο, οἱδῖ ἵοπιία, ἀεδοπρία. πας, Ῥαπάατί καρ]ία α00θ- 
Ῥένπα εγαῖ η ἀθχίτο Ἠπηθτο αρ. 08. Βα]ίοις, ο 4πο ρεπάεβαί «ρειις, ἀεχίτο Ἠπππετο 
οταξ Ἰπ]δοίις, απηβίθης Ρεσία5 νθυσιας Ἰάναπις (απ αἷίος, ο 4πο οηςῖς ρεπάερας, αὖ Ἠπι- 
πιετο Ἰῶνο νθισιις ἀεσίταπη, Ξ. 494. 5.) 5ιῦ 60 ίαήιθ κπάος ουπα ΟΓΙ0ΓΘ πηϊχέις 116- 
Ῥας ολ να]πθεῖδ. κάµνε δὲ χιεῖζα ἀαχίταπα, (18 Ἠακίαπα {οτηπεῦαί. ἀνίσχιων ΤΟ8. {ευαπ», 
ὧετεωρι ὧν. 

Ἐ/λούμενοι, συναθροιζόµενοι, κατὰ τὴν Φώνε. ἐβία. Ἰ87. Αἰδώς.] Αἰσχύνη, ' 
µάχην συνηλεγµένοι. Λείουσι.] Λέου- Ἀνείδς. Κάκ ἐλέγχεα.] ᾿Επωείδιστα, 

783. ᾽Αλαπαδνόν.] ᾿Ἀσθενέ.. 784. κακὰ ὀνείδη. Ἐϊδος ἄγητοί.] Εὐμορφίᾳ 
"Ἠῦσεν.] ᾿Εφώνησε. ᾖἸδς. Στέντορ.] θαυμαστο. ἸΤ5δ8δ. Πωλέσκετο.] Ἐφοί- 
Οὐδὲν οὐδαμοῦ περὶ τούτου διεζῆλθεν ἕρ- τα, ἀνεστρέφετο. Τὸ ω μέγα, διὰ τὸ 
Ύον πεποιηκότο. Ἐϊσαμένη.] Ἑἰκασθεῖ- µέτρν. 79ο. Ἴχνεσκω.] ᾿Ἐπορεύωτο, 
σα, ὁμοιωθεσα. ἉΧαλκεοφώνω.] ᾿Αντὶ Ἠπροσίεσαν. δείδισαν.]) ᾿Ἐφοβοῦντο. 
τοῦ, εὐφώνῳ. 786. Αὐδήσασκεν] Ἔ- ᾗἼο5. ᾿Αναψύχωτα.] Καταπνεόμενο». 
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ὠσπίδος εὐκύκλου' τῶ τείρετο, κάμνε « δε χεῖρα᾽ 

ἂν ὃ ἴσχων τελαμῶνα, κελανεφεε οἷμ' ὠπομόργνυ" 

ἱππείου δὲ θεὼ ζυγου ὤψατο, φάνησεν τε᾽ 

Ἠ ὀλίγον οἱ παϊθω ε εοικότα Ὑεύατο Τυδεύς. 8οο 

Τνδεύς σον μικρος μεν ην δέµας, ἀλλωὼ μαχητής. 

καί ᾽ ὅτε περ μυ έγὸ πολεμίζευ οὐκ. εἴασκον, 

οὐδ' ἐκπαιφάσσεν, ἵ ὅτε τ᾽ ήλυθε νόσφιν ᾽Αχαιῶν 

ἄγγελος ἐς Θήβας, πολέας μετα Καδμείωνας᾽ 

δωίνυσθωί μυ ὄνωγον ενὶ μεγάροισυ έκήλον. δος 

αύταρ ὁ θυμὸν ἔ ἔχων ὃν καρτερον, ὡς τὸ πάρος περ, 

κούρους Καδμείων προκαλίζετο" πάντα ὃ ἐνίκα 

ῥηϊδίως" τοίη οἱ έγων ἐπιτόβῥοθος ἡ Ία. 

σοὶ ὃ ἤτοι μεν εγω παρά μα ἱσταµαι, ἠδὲ φυλώσσω, 

καί σε προφρονεως κέλομαι Τρώεσσι μάχεσθαωι" θτο 

ἀλλά σευ ή χώματος πολυαϊς γυια εθυκεν, 

ἤ νύ σέ που δεος ἴ ους ὠκήριον οὐ σύ Υ᾿ ἔπειτα 

Τυδεος ἔ. ἔκγονος ἐσσὶ, δαϊφρονος Οὐείδωο. 

79058. νη]ρ. ἀπεμόρηνυ. 8οο. ὀλίγω Εοι παῖδα Γε[οικύτα. 

8ο5. µεγάροισι Γέκηλοι. Βο6. θυμὸν ἔχων Εόν. δοδ. τοίη [οι ἐγώ. 
813. δαΐφρονος ἱπποδάμοιο ο]]πα 6586 ἀευιήί: Παπη 6956 δαΐφρονος Γοινείδαο. 

8οο---δΙ4. Τδγαπι Ἰήοπιοβῖς απίπααβ Ῥαποϊθας οοππησπιοταίοπθ νἰτις ραΐτῖς 
Ἐγά6ῖ, 6 αρονίοτο Πτο ἵπ. νοτρῖς Ασαπισπιποπίς Δ. 379. 54. Ἐγάθιπι αἲξ Μϊποινα 
πο ἔππη φμἱάσπα, οπα. οἳ αὐ οπαπῖ Ῥασα ΠπίεγάΙιοίαπα θ5δεί, οοπ(πιῖσδο 56 αποπίπιις 
Ῥπσπαγθίς αἲ Ἠιοπιθίσπι Ῥισπαγς Ππβδπῃ δίατο οἱἵο»θ, ο Ἱεραίῖοπε Τγάεί αἆ Τ16- 
Ῥαπος ν. 1Ιά.---8ο2. καὶ ῥ' ὅπε περ---αὐτὰρ ὁ δού.---8ο1. οὐδ ἐκπαιφάσσει ν]τυιίο αήθ- 

Ῥύσπη ἴσπιοτο οβουγ. ὁρμῶν, ἐνθουσιών. ν1άπηιις Ίαπη Β. 45ο. ΟΠ Υοπ]δκοί αἲ ΈΠευαπο» 
ταπιαπα Ἰεραίι5, οοπαριήπιρηάιις ουαί νἰπὶ Ἱππρείιδ, πο αἲ ορτίπηεν Ῥτονοσατοί 605» 
αᾱ 41108 πηῖκδις ογαζ.---Όος. ἄνωγον 5ο. 60αἀπιαῖ, Ἐλεραπ], βιηπἱάθπι μη -ορυ]απίος ΙΠοἳ- 
ἀεταί οτι αθνεηϊγεί 5αρ. Δ. 386. ---Βού. καρτερόθυµος ὤν.---Βο/. πάντα ὃ ἐνίκα 96. ἆθλα. 
---δοδ. ποίη. Ῥτου ιαπ αάθγαπι 6Πο εἰ υαζϊάα αἁγιέγία.-- 81Ο. κάµατος πολυώ: ἔ, Ρτορτῖε 
Ἰιοπιθά]ς πολυώικος, Ππαρθίιιοβῖς νἰαπα ἀθίοομας παοοθδεογας οκ πηπ]ίο Ῥαρπα Ἰαροτο 
οἱ Ἱπιροία, ἀπ ἵπ Ποδίθπηα Ιγραθραί, Ὁπρνα Α. τς. ενας 1μδα Ρυρπα, πόλεμος πολυάι ξ. 
--δ[2. δέος ἀκήριον, ἀπὸ πτοῦ κέαρ, πρ ἄψ υον ΤΠΘΙΙΑ ΘΧΕΠΙΠΙΏΗς. οὐ σύ γ᾿ ἔπειτα, 96- 
στά άο. πα ση ὅέα Φἰγιέ. ἹιδιῖΒ ρατζοι]αμ 4πσπα Ἰηίου εἰεααπίῖας το[ογαπέ: πί ΤΠ 

ποίο 1]]ο: πῶς ἂν ἔπειτ' Όδυσπος ἐγὼ θείοο λαβοίμην: Ροΐονὲ ν]άθτῖ νἷπι Ιποτεραπ{ῖ5 να] 
ΠποΙρπαπ(ῖς Ἠαῦοτο. 

706. Ἔτειρεν.] Κατεπόνει. Τελαμῶνος.] Ἐνθουσιῶν. δοή- "Αγγελος.] Λαφυρα- 
Το ἀναφορέω.. 708. Αν δ’ ἴσχων.] γωγό. Θο5. Δαίνυσθαι.] Ἐὐωχεῖσθαι. 
᾿Ανέχων καὶ ἀνατείνων. ὅπέρ ἐστω, ἄνω "Εκηλον.] Ἡσυχον. δο7. Προκαλίζετο.] 

ἔχων, καὶ µετεωρίζων. Κελαωεφές] Ἱροεκαλεῖτο. 808. ᾿Επιτάῤῥοθος.] Ῥο- 

Μέλαν. παραγώγως. Οὐ γὰρ έγκειται ηθό. ᾿Ηα.] Ἡν, ὑπῆρχο. 8ο. Προ- 
τὸ νέφος. ᾿Απεμόρηνυ.] ᾿Απέψα, ἀπέ- «Φρονέως.] Προθύμως. ἸΚέλομαι.] Κελείω. 

µασσεν. Όοο. ᾿Ολίγο.] ᾿Αντὶ τοῦ, οὐ- 811. Πολνάϊξ.] Πολυύρμητος. Δέδυκεν.] 
δὲ ὀλίγον, οὐδὲ ὅλως. Οἱ ἐωκότα.] ἜἙ- "Ὑπεισῆλθεν, ἐκρύβη. 812. ᾽Ακήριο.] 
αυτῷ ὅμοιον. Γείνατο.] Ἐγέννησεν. 892. ᾿Αψυχοποὼν, εἰς ἀψυχίαν ἅγο. 813. 
Εἰασκον.] Βἴων. δο3. Ἐκπαιφάσσευ.] Ἔκγωος.] Παῖς, υΏς, ἤγουν ἀπόγονος. 
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Την δ) ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης 

γιγνωσκω σε, θεα, θύγατερ Διὸς αἰγιόχριο. 8ις 

τῷ τοι ̓ προφρονέως ἐρέω ἔπος, οὐδὶ ἐπικεύσω. 

οὔτε τί ο μος θεος ἴς ισχει ὠκήριον, οὔτε τα ὄχνος" 

ἀλλ᾽ ἔτι σῶν μέμνημαι ἐφετμέων, ὣς ἐπέτειλας. 

οὗ μ είας μακάρεσσι θεσῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι 

τοῖς ἄλλοις ὥταρ, εἴ κε Διὸς θυγώτηρ, Αφροδίτη, δρο 

ἔλθησ' ε ες πόλεμον, τήν Υ᾿ οὐτάμεν ὀζεῖ χαλκῷ. 

τούνεκα νυν αὐτός τ ἀναχάζομαι, ἠδὲ καὶ ὤλλους 

Αργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ενθώδε πάντας" 

γηγνώσκω γαρ Άρη μώχην ἀνα, κοιρανέοντα. 

Τὸν ο ἡμειβετ᾽ ἔπειτα θεα γλαυκώπις Αθήνη" δ2ς 

Τυδείδη Δωμηδες, ἐ εμῷ κεχαρισµένε θυμῶ, 

μήτε σύ Υ᾿ ὌΆρηα τὸν θείδθ μητέ τι) ἄλλον 

ἀθανάτων' τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάῤῥοθος εἰμι. 

αλλ ὦγ᾽ επ᾽ Αρηϊ πρώτω ἔχε μῶνυχαρ ἵππους 

τύψον δέ σχεδιην, μηδ᾽ ἄζεο θοῦρον ” Αρηα 83ο 

τοῦτον µαμόμενο, τυκτὸν κακόν, ἀλλοπρόσαλλον' 

ὃς πρωην μεν Εμοί τε καὶ Μρη στεῦτ ὠγορεύων, 

816. Εέπος. 823. ἐκέλευσα Εαλήμεναι. 
827. νι]ς. µήτε σύ γ᾿ "Δρεα τόνδε τι δείδιθ,. 

δτη---δ21. Μοάσγαξας ας νεγθοιπάτις Ὠἱοτηθᾶϊς απίπηας (ο. Δ. 491. 5.) δὲ Ἰΐο ο01- 
ρίουιι5 ΕΕ 1π τεκροπάεπᾶο αἆ οὐ]αγααίοπεπι ἱπίηπαπα ἆθε0.---δ15. αρηοκοΐ ἆθαπι, ες 
1ῑς 1ρ5ΐ5, (1155 Ί]α ἀῑχίες φοσαπάτιπα θα, Ύπς αργα πανταία γαλ, νδ. 127. 8ᾳ: οάαπα 
νιάρνο ἆθαπι ἀεὐιῖε,---Β16. προβρονίως ἐρέω ἔπος, ΤΕΠΙ ΟΠΊΠΘΙΑ εκ απΠίπιο θχροπατη.--- 
818. σῶν ἐφετμῶν η Ἰάδδα 5υρ. 120. ἀαία. --δ22. πούνεκα-- «καὶ ἄλλους. ἠιιοὰ ἔατπιᾶς 

Ῥήρπα ορἆστο ᾖαβθγαῖ 5αΡρ. 6ο. 8ᾳ.---23. ἀλήμεναι, ἀλήναι, οοπσ]οῦατε 56 τεοϊρἰεπάο 
9ο. 4 ΠΙΠΩ Ἰοσυτῆ, (πο 7ος. εἱλόμενοι, 

δος---δ.4. Ναπο Γοπιεάστα ἵπ ΜΙατίεπι ἰποϊαι ἀσα.. Βεηυ ασ Ιίαφιθ εχεπιρ]απα 
Ῥτϊκοί πιονῖς εοπ(ϊεπα1 οί οχίο]]ειάί Ἠοπαϊπίς Εογπάἴπθπα, Βαἱςδθ θαπι (απάτη, τι οσα. 
4εο, οὕἵαπα οππα ΛΙατίο, εοπρνθάθνείας.  Ἀθοθνςθ {πΠΙΘΗ νίδαπα, «άάθγε αλά ἨηΘΗ, 
αποά πιογία]ί αἀθδδεῖ. 

828. ποίη. Ίιαπι ὨΠΟ ΠΡΙ υαϊάα α]ιτὶκ ἆθα εάδιιπῃ. 830. τύψον δὲ αὐτὸν σχεδίη», 
κατὰ πὴν σχεδίαν πληγὴν, ὁρμὴν, απί ςἰπηῖ]ο αιᾶ, Ἡ. 6. ἐν τοῦ σχεδὸν, ἔν σοῦ ἐγγύθεν, 

Βί6 αὐσοσχεδίην Μ. 192.---831. ἸΜατίθη Μαποπίεπι νἰάθναπλς ᾗππα 761. πο θὲ ὅπι σαζα- 
πηϊ(αίεπι εἰ Ῥεγπϊοῖεηι αἰἴονιοπι πα, τυκτὸν, θὲ {επιογαγίο ὑπερείι  Γουγὶ δυο, Τα 
πξ πθο Ρτοπηϊδείς ἀπίῖς δίοί, 5ο παπα ρανᾶρις πιοᾶο Ἰΐδ πποάο 5 φἰιάσαί.---932. 
στεῦτ᾽ ἀγορεύων. θδί αἆθο οί Ίου ἴπίοτ τὰ σιωπώμενα, (άα απ άρας παθηΠο [ασία αρ. Τ15. ) 

Ἔσσι.] Ὑπάρχεις. Οἰνείδαο.] Πατρω- 894. ᾿Δνὰ κοιρανέωτα.] Διατάσσωτα. 
νυμικῶς, τοῦ Τνδέως. 816. Ἐπικεύσω.] Αγ προθέσεις, ἀντιλαμβανόμεναι ἀλλή- 

Ἐπικρύψομαι. 818. Ἐφετμέων.] Ἐν- Ἅλων, τοὺς οἰκείους τόπους τηροῦσι. 827. 

τολῶν. 819. Οὔ μ εἴας.] Οὐ συνεχώ- Δείδιθι.] Φοβοῦ. 83ο. Σχεδίη.] Ἐκ 
βρεις μοι. Όρο. ᾿Ατὰρ εἴ κεν.] ᾿Εὰν δέ. τοῦ σύνεγγυ. "Αζεν.] Φοβοῦ, σέβω. 
822. ᾽Αναχάζομαι. ᾿Αναχωρῶ.] 823. 841. Τυκτόν.] Κατασκευαστόν. ᾿Αλ- 

᾿Αλήμεναι.] ᾿Αθροισθῆναι, συστραφῆναι. λοπρόσαλλον.} Άλλοτε ἄλλῳ φίλον. 
ΥοΙ,. 1. ΡΡ 
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ΤΈρωσὶ μαχήσεσθαι, ὠταρ ᾿Ἀργείοισω ἀρήξεμ΄ 

νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλει, τῶν δε λέλασται. 

ὋὪς φαμένη, Σενελον μον ἀφ ἵππων ὦσε χαμαζε, 

χειρὶ πόλιν ερύσασ.. ὁ ὃ ὁ ἄρ ἐμμαπεῶως ὠπόρουσε, 

ἦ δ ες διφρον ἔβανε παραὶ Διομήδεα δῖον 

ἐμμεμανια θεό: μέγα. δ' ἔβραχε φήγνος οξων 

βριθοσύνη: θευην γαρ ὤγε θεον, ἄνδρα δ) ὤριστον. 

λώζετο δὲ μάστιγα, καὶ ἡγίω Παλλας ᾽Αύηνη. 

αὐτίκ επ “Αρή πρώτῳω ἔχε μώνυχωας ἵππους. 

ἦτοι ὃ με Ἠερίφαντα πελώριον ἐξενάριξεν, 

Αἰτωλῶν ο ὄχ ὤριστον, Οχησίου ὤγλαον υἱόν" 

ος μεν Αρης ἐνόριξε μιωιφόνος" αὐταρ ̓Αθήνη 

νΑϊδος κυνέην, µή µιν ἴδοι ὄίθριμος "Αρης. 
αι 9ε ἴδε βροτολοιγὸς᾿ Αρης Διομήθεα δ1ου. 

ἦτοι ὁ μεν Περίφαντα πελώριον αὐτόθ ἔασε 

835 

8ο 

δᾳ5 

846. δὲ Είδε. 
αᾱ αιοᾶ ίογαπα αἰιάϊδατ ὦ. 413. 414. ΡτοπῖδδΙπα {α]ο ἀθάίκεο Ματίεπι «ο αποπὶ εξ 
Μίπεινα», 56 ΜΗ ΜΙΓΙΤΩ 6596 Ῥατίος Αολίνοταπι. Ἀπρτα ν5. 36. Ῥάρπα οὐποίας α ΜΠ- 
ηθινα αἆ Βοαππαπάγαπα οοηδεάθταῦ» Ίπάςο αὖ Αροϊῄπο εκαίαίις ἵπ Ῥασπαπα Πέθγιτα 
Ῥτοςίεγαί ν». 598. 0. 

845---863. Ίρδα Μίπετνα οπγΓΙ ΟΟΠΦΟΘΠΣΟ απτὶραἴασ, Παδίαπα π Ματίεπι ἀῑπὶρ]έ οἳ 
να]πας α Ὠϊοπιοάς ανοντς. Ἀπηϊ]ῖς Ίουις ἨΗεείοάί ἵπ Ῥαρπα Ηοτοι]ς οπη Ογοπο ο. 
Ἠοτο. 455. 8ᾳ- δὲ οχργεσαέ Υηρῇ. Ἐπ. ΠΠ. 46ο. 5η. 

5αύ. πάλιν ἐρύσασα ΡΟ ἀνερύσασα. τεϊτασίαπι θμπι 4θ ουστα ἀεάαχ]έ. ἐμμαπέως, ἅμα 
σὺν ἔπει οοπ[οςὔπι.---8 38. ϱτανας οπστάπα ἄρα, ες ορΙπίοπθ νι]σατί, 4ο ἀθογιπα δρεοῖες 
51ρ. 743. 4.--- 530. δεινην, 86 ΘΤΗΝΥΕΠΙ, οκ οοπίθχίο, 86 οπιηίπο, ογγίρί]οπα, αἲ ν5. 
742.--δ45. Δῦν ᾿Αίδος κυνέην. 61Ο Μανς ἈΤπεγναπα πΊπο ΠΟΠ αρποβοῖές ασπον1ῖ {α- 
1ΠΘΠ Ροδίθα νι]πθγο αοοθρίος παπι αριά «ονοπι 4ο οα οοπηπες.  Νοίαρῖ]ς Ίουις 
46 πιοᾷο νΊδαπα κιἲ αῑῖς οπἱρίεπ1: οορἹαπάτα απίοπα οί 4ο ραΐθα από (ούαπη 05, απ 
πιαρπατη Ες Ῥατίειη ἰθρεπία: θπα αὖ5 το Ραπίασπια θδί ρεαπι, ο "Αὖς 5ο ᾿Αϊδης, 
"Άδης, ΘίγπιΟ ιο Ἰοσπα Εεοτ. Ἀθο Ῥιίαπάπα ον Ἱπνοπίιτα Ίου α Ῥοεία 6556 Ρτῖ- 
ΙΠΤΏ Ίου ΤΠ Ίοσο- Παβαθγαίῦ οπῖη Οτο ρα]οα Ἰουυπα Ίατα ἵπ Ῥογβ6ί τος: ν. Ηολιοά. 
Ῥο. Ἠετο. 227. οξ. αἆ ν6ιρα Αροιιοάοπῖ Π. 4, 2. δ. 7. εἶον δὲ καὶ σὴν κυνην. 6ἳ ατα ἴπ 
Ίρκα ἱραπίοππασμία Μοτουτίας Οτοῖ ρα]οα ἴοουας ραρπανίε, ν. 1ρΙά. Τ. 6, 2. δ. 5. οἱ ἵπι 
Ἐπιαποππασ]ία Τ. ο, τ. δ. 3. Ῥ]αίοπί Ογο]ορος ρα]εαπι Γαμγῖσαε 655ο ἀἰουπίαν. Αοπία 
οδί, ππο]εδία {απιθπ, αιρείο Κοερροπ: απαπάσφιίάεπι Οτο ρα]εανα βιπικίέ ἆθα, 
αιῖά Γαοατη 5ῖί 4ο ος ρα]θα, αἷα 54ρ. 724. Ίαπι ογπαία Ῥτοδίενας. Ἀοσοί ἀππι Ῥοεία 
ΠΊΘΠ5 Ῥ]απίαςπιαίο αΠηιο Ῥογοασκα, οΗοτριέ, αλα, κα υθΠίος ᾳπγεγα Παιιά Ἠσοί, ας 
5υηί ἔζω σῆς ὑποθέσεως. 

δ46. Οοσισήν ὨϊοπιεάΙ ΝΤα15, «επι εδ Αοαπιαπς Ῥθύδοπα Ῥαρπατα, τεοογάδ- 

836. [ερύσασ.. 845. μι Είδοι. 

8302. Στεῦτο.] ᾿Εβεβαιοῦτο, διωρίζετο. 

534. ὉΟμιλεῖ.] ᾿Αναστρέφεται, µάχε- 
ται. Λέλασται.] ᾿Επιλέλησται. 936. 

Παάλυ.] Νῦν ἀντὶ τοῦ εἲς τοὐπίσω. 

Ἐρύσασα.] Ἑλκύσασα. 

Ἐνεργῶς, ταχέως, ἑτοίμως, προθίµως, 

σπουδαίως, μετὰ σπουδῆς. 9385. Ἔ- 

βραχεν.] Ἠχησε. «Φήγιος.] Δρύϊνος. 

Ἐμμαπέως.] 

” Ἐδυνεν. ἐνεδύσατο. 

8309. Ἡριθοσύνη.] Βαρύτητι, τῷ [βάρει. 
84ο. Λάζετο.] Ἐλάμβανε. 845. Δῦν'.] 

᾿Αϊδος κυνέην.] Νέ- 

φος τι, καὶ ἀορασίαν. Ἠ., ἀντὶ τοῦ, τὸ 

πρόσωπον ἔκρυψεν ὑπὸ τὴν περικεφα- 
λαίαν. Κυνέη.] Την περικεφαλαίαν. 
847. Ἔασε.] Κατέθετο, ἀφῆκεν. 848. 
Ἐξαίνυτο.] ᾿Ἐζείλκυσεν. 849. Ἰθύς.] 
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” υ/ ν ΄ » / / σα 

κεῖσθαι, σι πρωτον κτεμων ἐζαίνυτο θυμόν 
3. « ν΄ ο 2ἠν ΄ « / 

αυταρ ὁ η ρ ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμιοιο. 
« υ ϱ/ Ν πα ΕΥ αν ἡ ΄ 2 

οἱ ὅτε δι σχεδὸν Ίσαν επ αλλήηλοίιση  µοντες, ὃςο 
, ” ως ον τα λ λ ος ὁ κ) 

πρόσθεν Αρης ὠρέζαθ υπερ ζυγον, ηνία ϱ ἵππωαν, 
”/ .. / ἱ ᾽ ΔΝ Ν « ΄ 

εγχεί χαλκείω, µεµαως απο θυμιὸν ἑλέσθαι" 
Ν / Ν ” δ ν . ΄ 

καὶ το Ὑε χειρι λα[Φοῦσα θεα γλαυκωπις Αθήνη 
εἰ « νο . ΄ ᾽.. ον 

ὦσεν ὑπ᾿ ἐκ. δίφροιο ἐτώσιον ὠϊχθηναι. 
δεύτερος αὖθ ὥρματο βοὴν ὠγαθος Διομήδης Βος 
ἔγχεῖ χαλκείω' ἐπέρεισε δὲ Παλλας ᾿ Αθήνη 

νείωτον ἐς κεγεῶνω, ὅθι ζωννύσκετο µίτρην. 
ο ε/ ή Χ κ λ / Χ.. 5 . 

τή ρά μι οὐτα τυχων, διὼ δὲ χρόα Καλον ἔδωνψνεν 
αν , ; 5 ε » ” 
ἐκ δὲ δόρυ σπώσεν αὗτις' ὁ ὃ ἔβραχε χάλκεος Αρης, 
ὅσσον τ᾿ ἐννεώχιλοι ἐπίαχον, ἤ δεκώχιλοι Βόο 
μα » ΄ ἃ . 
ἄγερες εν πολεµω, ἔριδα ξυνάγοντες ὌΑρηος. 

τοὺς ὃ ὥρ' ὑπὸ τρόμος εἶλεν ᾽Αχαιούς τε, Τρῶώς τε, 
3, ..) ΄ 

δείσαντας τόσον ἔβραχ "Αρης, ὧτος πολέµοιο. 

ὃς». νη]σ. ἀπὸ θυμὸν ἐλέσσαι. 854. δίφροιο ξετώσιο». 
Ἑς7. Εμῖσςο γἱάθίιιγ ἐς κενεῶνα, τόθι. 

4 ιπα θ8έ ος νς. 461. Ῥαρπαφιιθ Γασία ν]ηεταίτιχ.---851. πρόσθεν, εἰς πὸ ἔμπροσθεν, ὠρέξα- 
πο, ἔτειεν ἑαυτὸν, καπ αὐτοῦ, σὺν ἔγχεει, Ῥτοπιπαϊε ἵπ. ΘΙΙΠΗ, 6ΟΓΡΟΓΕΘ Ῥτοπο α Ἰοέπι 
να]ίὰς ἵπ θα Ἱπ[ογοπά ατα αξῖ ππος Ἠοπηθᾶες ὦρμᾶτο σὺν ἔγχκει. Ὦε ἔοτπια Ίας Ἰο- 
απεπᾶ1 οξ. αἆ Δ. 3ο7. ἀῑσία. Ῥαρπαβαί απίοπα ΛΙανς Ῥεᾷες, ὃ5ο. 985. Οπσιπιπη θπτη 
γεπονὶ οοπορκεταί 54ρ. 363. πθεπάπα. Βίος Ισίαις ΆΤατς απἴε 601105 δὲ Ἠαδίαπι ἴπ 
Ἐήοπαθάεπα ἵπ οσα φίαπίθπη Ππτογδίε ὑπὲρ ζυγὸν, 3αρτα ΘΗ1105.---553. καὶ τό γΞ Ῥτο 
ἀλλὰ σοῦτο.---854. σεν ὑπ᾿ ἐκ δίφροιο, 80. 138 5ἴαΠ5 ἵπ ΟΙΣΓΗ, ἁπώσεν, τεραΠς, ανετες, 
ὥστε αὐτὸ ἀϊχθηναι, ὁρμᾶσίαι, ἐτώσιον. ἘΒΤΟΙΦΙ5 σεπιε]]α διηὲ αρ. Ἠεσιοά. Ἱ. ο. 455. 6. 

Βςύ. ἐπέρεισε δὲ Πιαλλὰς ᾽Αδήνη. τοῦονο 5ο Ῥοπᾶι5 Ἱαδία οπήκθ οὐ νῖπι αάάῑά1ὲ, 
ἐπιβαρήσασα τὸ ἔγχος, μπι νρταίαν. Πτα Μἴανς 4θ Ίου ΜΙπεσνε Γ40ἴποΓ6: αὐπὴ δὲ 
πανόψιον ἔγλχος ἑλοῦσα ᾿Ιθὺς ἐμεῦ ὧσας Φ. 307. ΑΠὶς Ἰουῖς ααῑτιασ ἔπέρεισε δὲ ἵν' ἀπέλε- 
θρον, πιξ Ἡ. 360. Ῥοφεῖς Ραίατε 6ί Ἡ. ]. ε59θ 5αρρΙθπάΙπα ἐπέρεισεν ἵνα τῷ ἔγχει. Ὑθτιπη 
οδί αἰππρ]]οϊέθυ, ἐρείδειν, ἐπερείδειν τὸ Έγλιος, πππΙζεπάο, Ιπουπαρεπᾶο, αἀΐρετε, ταέ οσα νϊ 
Ἰπέογαίας, απέ α]ίο Ἱπβῖσαξας, νείατον ἐς κενεῶναν ὅθι ζωννύσκετο µίπρην. κατὰ τὰ κοῖλα 
µέρη. ταξ 5αργα νἰά πας μίτρην καλίοχίαπα Επΐςεο (ιογασϊ αἲ (ορεπάατα οοτροσῖς αἴναπι, 
Ύπα ἔ]λογας ποπ ροτίηρσοραί.---δ58. τῇ ῥά μεν οὖτα τυ ζὼν 8Ο. αὐτοῦ. 

κο. ὁ δ' ἔβραχιε χάλκεος Άρης. 6 ππ]]α α]α το θε οορωπάντη, Ύπαπα 4ᾳ Πονγεπᾶο 
οἸππποτο: οπῖ αθί(αθ ἴπ ἆθο 6556 ἀθθιέ ἑαπι Ἱπππιθησα οογροτίς ππασπΙσαάἶπθ οἱ τορογθ. 
Ου Νπθινα» σα]εαπα ἰαπίς ππασπ[ιιάϊἶπῖς ἐπραεταί, οαπαπίαπα 5αργα νΙά ης 743. 4. 
ος Ἀιοπίοτθαπα νοσθπα ἆθι 7δ5. 6. αι Ιποπασίπία Ποπππα νοσβεταῖοπε εχδηπαία, 
πηπ]έο ρτουα οτε Ἱπνοπίο Τατ Ππσεπίρια Ἠαπο γουεγαΙοποπα Ππριθτο Ῥροραῖος τοπ 
οπῖπα εά απάἴσαπα Ἱππρτοβαβί]οπα Γαος απίπηας απ ζαέ, απατα ο1σρ ου] καΡ]ῖ- 
οσπίας, Ἠορεισις Ιάεπα οἸαπιος ἵπ Νορίαπο Ξ. τ4δ. 

Ἐπ΄ εὐθείας Θ5Ι. ἸΏρέξατο.] Ἐπέ- ἐστι τόπος κενὸς ὀστέου. ἡ λαπάρα. ἣ 
πενε. 5ο. Μεμαώς.] Προθυμούμενο. καὶ λαγὼν λέγεται. 59. ἜΕδαψε.] 

ὃς. ᾿Ετώσιον.] Άλιον, μάταιο. ᾿Αϊ- Δι]λθε, διέκοψεν, ἔτεμε. ὮὃἈ5δο. - 
χθῆναι.] Ὁρμηθῆηναι. ὃςό. ᾿Επέρι- βραχεν.] Ἠχησε. 86ο. ᾿Εννεάχιλει.] 
σεν] ᾿Επήρεισεν ἐπεστήρξε. Ὁ57. Ἐννακισχίλιοι. Δεκάχιλοι.] Μύριοι- 
Νείατω.] Ἔσχατω. ἸΚενεῶνα.] Ἰενεώ 863. ΄Ατος.] ᾿Ακόρστος δ64. ΟἩ.] 

ρρ2 
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ον δ) ἐκ νεφέων έρε[βεννὴ φαίνεται ῶ]ρ, 

καύµωτος, εξ ανέμοιο δυσαέος ὁ ὀρνυμένοιο' δό5ς 

τοῖος Τνδείδη Διομήδεῖ χῶλκεος "Ἂρης 

φαύεθ. όμου νεφεεσσι», τῶν εἰς οὕρανον εὐρύν. 

καρπαλίµως δ) κανε θεῶν έδος, αἰπὺν Ὄλυμπο' 

παρ δὲ δὺ Κρονίωνι καθεζετο, θυµον ἀχεύων, 

δεῖζεν ο ὤμββροτον αμα καταβῥεον εξ ὠτειλῆς, 87ο 

καί ῥ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτεβόεντα προσηύδα᾽ 

Ζευ πάτερ, οὗ νεµεσίζᾳ, ὁρῶν τάδε καρτερω ἔργα» ; 

αἰεί τοι ῥίγιστω θεοὶ τετλήότες εἰμεν, 

ἀλλήλων ἰότητι, χάριν δ᾽ ὤνδρεσσι φέροντες. 

σοὶ πάντες μαχόμεσθα" σὺ γαρ τέκες ὤφρονα πούρην ὃ7ς 

οὐλομένην, ἡ τ᾽ αἰἱὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν. 

871. [έπεα. 872. καρτερὰ Γέργα. 876. ἀήσυλα Γέργα. 

861---808. Ματς πα Οἵγπαραπα τοβῖε, αραιά «/ογεα Ὠϊοπιθίεπα αοσιδαῦ, α ᾖογθ οὗ- 
Πατραίις. 

861. Οοπαραγαϊβίο ργαοί]ανα Ματίῖς ἵπ ο]απα. καρ]αθί οππι ππαβόσπ]α πίτα οκ εδίι 
εοοτία ἐδπιροδίπίθια πηπἰίαπίο: αὲ Π), Τ. Αροΐο ορ]ο ἀθδοεπάθης {1 νυκσὶ ἔοικώς. 80] 
Ῥιοπιοᾶϊ Μανς εοπβρίοῖαν 866. Ὀοπεβοῖο ΜΙπετνα 5αρ. 127. ἐρεβεννὴ ἆλρ, αἶτα πβθ- 
σι]: τιδα ἨἩοπιθγίοο. φαίνεται ἐκ νεφέων. Ἰάεπι 80 ἐν νέφεσι. πᾶπα θιοά 1π «Ε]ο δδί, ϱ 
αε]ο ἵπ ορπδρεσίαπα νεηῖξ. καύµατος, διὰ καύματος, νε] Ρτο ἐν καύµατι καύµατος ὄντος, 
ἆππι ὠδίιις πἰπηίας οδὲ οπιιδδα πυῖς εοπδ ρα» οκ. ναροτίρις, ἵπ αἱ ςαὐ]αίο,---- 
867. φαίνε, ὁμοῦ νεφξεσσιν. ργαπηπιαἴῖοΘ πλ] αι 6956 Ῥοΐοδύ 4Πάπά σὺν νεφέεσσιν, παπα 
επι παρίδα5Σ οιοᾶ, τί οσα το οοπνοεπίας, αοορίοπά πα οτε ἀῑσέατα Ῥτο ἐν νεφέεσσιν, 
το ιδ θις οοπιαρἰοϊέι {αν εἴευαπδ 5ο νι οα[ιωπ. Ἴρσα Παποίιτα γεγρογαπα ἀποθινο 
Ῥοΐθεί «4 αἱίΘΓΙΙΠΙ ὁμοῦ νεφέεσσι ἰὼν, Ίνα «οοῖροτθπι Ῥτο Βηρι]αγὶ ὁμοῦ, σὺν νέφει, ιιῖα 
πιιμα ΠΠνο]αίας, στι πιο, πι πιιθε, πι αἰλιυπι αἰίοέ 9ο. Νε δἷς αἰπιθίεγ ας πιιύεδ, 
δις ήν Ῥτολμί με. 

873. Αἱεί τοι---τθδρ]οϊαπέ Ίμο 61, απ 8αρτα πασταία δαηύ 380- 4- Αἰτοοῖρείηα 
ηθᾷπο οκρονίππατ, αἰέοτ αἰίθνῖις ορετα, ἵπ πιοτίας αΗσα]ις σταζϊαπ]. ἀλλήλων ἰόσητι 
εουκί]ο, πιασμϊηαοπθ.---85. σοὶ πάντες µαχόμεσθα, ΟΙΠΠΘ5 6ᾳ. πο Γαοἳς Ἱπιργονα- 
ΤηΙΙΣ: Ἰάδοιιια αάνεγδαπητι. πμ], οοπίνανία θα πας, ἵπ. Ἠσο, απιοά πἰπαίαπι πιά α]ρος 
ΜΙποτνα Ποσπίον βτοβδαπ!, σὺ γὰρ τέκεε---ἑατρατα. εδί ονα ο ἀερουαί 5η: ὅπι οὐ 
προσβάλλη τὴν κούρην ἄφρονα, ἣν ἔτεχες εἰο.---δγ0. ᾗ τ' αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμηλεν. ᾳ158 

Ὁποία. Ἐρεβεννή.] Σκοτεμή. Θό6ς5. καλυμμένος, καὶ εἲς οὐρανὸν ἀνιών. 868. 
Καύματος ἐξ ἀνέμοιο.] “Ὁπέρ ἐστι ἐξ "Έδος.] Ἕδρασμα. 869. ᾿Αχεύων.] Δι- 

ἀνέμου. Ὅταν γὰρ καυµατώδους οὕσης πούμενο. Ό7ο. Ἔξ ὠτειλῆς.] Ἔκ τοῦ 

τῆς ἡμέρας, πρὸς ἀνατολὴν ἢ δύσιν ὁ ἂἡρ τραύματος. 871. ᾿Ολοφυρόμενος.] Οἴκτι- 

µέλας δοκῇ, προσδοκῶσιν ἄνεμον. ἨΤὸ δὲ Κζόμενας. 972. Νεμεσίζῃ.] Μέμφη. 874. 

ἑξῆς ἐκ καύµατος ἀνέμου ὁρμήσαντις “Ῥίγιστα.] Φρικτά. Τετληστες.] Ὕπο- 

δυσαές. “Ἡ ἐξ, ἀντὶ τῆς µετά. Δυ- µεµενηκότε. ὮἈΕλμέν.] ᾿ἜἨσμέ. δ74. 
σαέος.] Χαλεπῶς πνέοντος, δυσπνόου. ᾿Ἱότητι.] Τνώμῃ, βουλήσε. Χάρυ δ' 
Ορνυμένοιο.] Διεγειρομένυ. 867. Φαΐ- ἄνδρεσσι φέροντες.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἀνθρώποις 
νεθ' ὁμαῦ νεφέεσσι ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐ- Ἀχαριζόµενι. 875. Σο πάντες µαχό- 
ρύν.] Εὶς τὸ νεφέεσσι, διαστολή. ἵν ᾖ µεσθα.] Οὐχὶ σοί φησι εἰς µάχην κα- 
ἐγγὺς τῶν νεφῶν. Δημοσθένης ᾿Αθη- θιστάµεθα. Σοί.] ΑΑντὶ τοῦ, διὰ σε. 

ναΐοις δέ εἶσω ὁμοῦ δισµύριι. Οἱ δὲ "Αφρωα.] ᾿Ανόητω, ἀσύνετν. δ76. 
συνάπτουσυ, ὅλον ἀντὶ τοῦ, ὑπὸ νεφῶν κε- ᾿Αήσυλα.] "Άδικα, ἁμαρτωλά. Ἐκ τοῦ 
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ἄλλοι μεν γαρ πάντες, ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ, 

σοί τ ἐπιπείθοται, καὶ δεδμήµεσθα ἕ ακαστος" 

ταύτην δ) οὔτ ἔπεῖ προτιβάλλεαι, οὔτε τι ἔργω, 

ἀλλ) ἀνιεῖς, επεὶ αὐτὸς εγείνωο παϊιδ ἀϊδηλον" 

} νυν Τυδεος υέον ὑπερφιαλον Διομήδεα 

μαργαύειν ἀνέηκεν επ᾿ ἀθανατοισι θεόῖσι. 

Κύπριδα μεν πρῶτον σχεδον οὕτασε χειρ επὶ καρπῶ᾿ 

αὐταρ ἔπειτ αυτῶ μοι ἐπέσσυτο, θαέμονι ᾗ ίσος 

ἀλλά μ ὑπήνεικαν ταχεες πόδες" η τέ κε θηρὸν 

αὐτου πήµατ' ἐπασχον εν αθησι γεκάδεσσιν, 

ἤ κε ζῶς ἆ ἀμενηνὸς ἔα χαλκοῖο τυπήσι. 

Τὸν οὃ αρ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

μητι μοι, ᾿Αλλοπρόσαλλε, παρεζόµενος μυύριζε. 

ἔχβιστος δε ο ἐεσσὶ θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔ ἔχουσω. 

αἰεὶ γάρ τοι ἒρις τε φίλη, πολεμοί τε μάχαι τε. 
/ 

µήτρος τοι μενος εστὶν ἀάσχετον, οὐκ Επιεικτὸν, 

88ς 

87δ. δεδµήµεσθα Γέκαστος. 87ο. οὐ Εέπεῖ---οὔτε τι [έργῳ. 
88ο. ἀξίδηλον. νυ]ς. ἀνίεις. 8681, να]ρ. ὑπέρθυμον. 

884. δαίµονι [ῖσος. 8687. νυ]σ. ἤ κεν ζώς. 888. ὑπόδρα Ειδν. 

Φ6ΠΏΡΕΣ ποβαγία απἀ οί, ποζαγῖϊς τοῦτις δάδες απηπο ἸοᾳπθπάϊΙ πιοᾶο ϱτο ἀήσυλον αὖ- 
σαν.---570. οὔτ' ἐπεῖι προτιβάλλεαι οὔτε σι ἔργω. 606ΓΟΘ5 πθς ἀϊοῖο πθυ Εποίο,---98ο. ὄνιεῖς, 
αἳ ἀνέω, Ἰάθπα αποὰ, ἀνίημι, Ιποϊἴα5, Ἱπαι]ρεπάο. απάασοτεπα τοὐςῖς, ηῖα εα πα βΙα 
οσί.---δ82. Τ]α ἐπανηκε Διομήδεα θερῖε, Ἱποϊεανλέ, Ἱπηπη]κῖί Ίπ ἀθΟ5, αέ 605 ρατεάοτείιχ 
Ῥαάσηα, (ὥστε αὐτὸν) μµαργαίνειν, Ῥτο μαργαίνονσα, µαινόμενον. --δδς- ἀλλά µ ὑπήνεκαν 

πόδας. παπα Ῥθά1ριις βασαπι οερεταῖ, ποπ. οπστα» φπεπι γεποετῖ οοποβσκεταί.- “985. 6. 7. 
ᾖ πέ κε δηρόν.---Ώιιο δαηῖ, 195 1βῖς το Εαρ]κκοῖ, ονοπῖτο ροΐιῖςκο ας Ματς: αἱέογαπη, 
ααξ, ἵπ είτασο ορδοσηπα ]άοθηδ, εκ να]ποεγε ἀο]οσίρς ογιοϊαίας Εαῇςκεῖ, αέθγαπα αέ, Ἱαδία 
Ῥενοιδνας, να]πογαίς, απἰπις ἀθλοήαπα Ῥαδσας οσκεί.. ΟτεαΙάστιηέ 6Γρο νείθγθς, ἆθο 
ποπ φιϊάθπα πηοσῖ, Ἡὲ θ5ὲ 001. οὐ μὲν γάρ τι κατα Ἰνητός γε σέτυκτος ν]ηετατὶ ἔ8πιθΠ, 
οἳἵ ες νι]ποτο ἀοῑετο αιξ εῖατα ν]τίρας ἀεβοετε εί Ἀπϊτηϊ εφέ Ρ85505 5ἱπΠθ 5εησιι 
ᾖπορτε. Τι Τατς ΙπΕ, Ο. 117. δ. εἴπερ µοι καὶ µοῖρα, Διὸς πληγένσι κεραυνῷν κεῖσθαι 
ὅμου νεκύεσσι μςθ αἵματι καὶ κονίησιν. γιάε 51Ρ. Ε. 388----301. πβί ἔνθ ἀπόλοιτο Ρηα5 

ἀεο]ατανας, αἲ αἱέεγαπα νς. 307. ἓν νεκύεσσι βαλὼν ὀδύνησιν ἔδωκεν. Ἀθηηϊέατ ες Ἠῖς οεῖαπα 
Ἠ]πά, αποά πιος φαρ]οϊέαν, να]ποταίος ἆθο5 βαπατί εἰ ἀοΐοτος αἰδί πιεὰἰοαπιθη(ῖς. 
Δάιπηῦταία οπΊπα οπιηῖα 5αηί ος ν{έα τηογίαΒαπῃ, 

802. μητρός τοι μένος ἐστὶν---5θ Ιπάο]θς, 86ιι ἔθτος ΠΙΠΙΠ5, οὐκ ἐπιεικτὸν, 4ἰοέΙτη 6556 

886. δω, ἥσω, ἤσυλα, καὶ ἀήσυλα. τὰ μὴ γον. Δηρό.] ᾿Επὶ πολὺν χρόνον. 
πρέποντα, ἢ, μὴ εὐφραήοντα. 978. Νεκάδεσσι.] Ταῖς τῶν »εκρῶν τάξεσιν. 

Δεδμήμεσθα.] "Ὑποτετάγμεθα. 870. 887. Ἠ κεν ζώς.] Ην ζῶ ἄν. Τώς.] 
Προτιβάλλεαι.] ᾿Ἐπιστρέφεις, σωφροί- ἸΖῶν. ἸΖωὺς, ἣ Ἡ γενικὴ Ζωοῦ. ᾿Απὸ γὰρ 
ζεις, ἐπιπλήσσεις. ὃΌδο. Ἂνιες.] ἸΑ- τοῦ Ζωός ἐστιν ἢ συναίρεσις. διὸ ὀξύνε- 
φίεις. µἘγείναο.] ἛἘγένησας. Παῖϊδ 

ἀϊδηλο.] Ἐπιβλαβη, ἀδηλοπον, ἢ ᾱ- 
φανῆ γενησοµένην. 8892. Μαργαύευ.] 

Μαΐεσθαι, ἐθουσιᾷν, ἀκρατῶς ὁρμᾷν. 
ὃ8ς. Ὑπήνεικαν.] Ἐξήνεγκαν, ἐξήγα- 

ται. ᾽Αμενηνός.] ᾿Ασθενὴς, οὐκ ἔχων µέ- 
νος. Τυπῇσι.] Ἐραύμασι, πληγαῖς, τρώ- 
σεσι. 8δο. Μινύριζε, } Θρήνε. εἴτ 

ἃ ρέμα θρήνε. 8092. 

᾿Αάσχετον.] ᾿Ανυπομόνητον, ὁ οὐχ οἵόν τε 
οὖν, ἀποδύρου. 
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Μρηε, την μὲ ἐγὼ σπουδῇ θάμνημ ἐ ἐπέεσσι' 

τῷ σ᾿ ὀἵω κείνη» τάδε πάσχει ενεσίησω. 

ο. οὐ μάν σ᾿ ἔτι 9ηρὸν ὠνεξομαι ὤλγε' ἔχοντα᾽ δο5 

ἐκ γαρ ἐμεὺ γένος εσσὶ, ἐμιοὶ δὲ σε γείνωτο μήτηρ' 

εἰ δὲ τευ εζ ὤλλου γε θεῶν Ὑένευ ὧδ ἀΐθηλος, 

καί κεν δὴ πόλαι ήσθω ε ενέρτερος Οὐρανιώνων. 

ος φώτο, καὶ Παιήον ὠνώγει ἰνήσασθαι" 

τῷ ὃ) επὶ ΠΠανήων ὀδυγήφωτα φάρμακα πάσσων 09ο 

ἠκέσατ"' οὗ μὲ γάρ τι καταθνητός γε τέτυκτο. 
ὧς δὅ στ) όπὸς γάλα. λευκὸν Επειγόµενος συνέπηξεν, 

ύγρον έον, μάλα δ ὦκα περιτρέφεται κυκόωντι’ 

ὢς ἄρα καρπαλίµως { ήσατο θοῦρον Αρπα. 

τον ὃ) Η[βη λῶσε, χαρίεντω δὲ εἴμωτα έσσε. 0ος 

803. δάµνηµι Εέπεσσι. 807. ἀβίδηλος. 991. νι]ρ. γ᾿ ἐτέτυκτο. 
005. χαρίεντα δὲ Γείματα Γέσσε. 

ν]άθίιγ αοϊῖνο, τὸ οὐκ εἶκον ΠΟ 66ἀ6Η5, Ῥευνίσακ. Ῥτοοτνίίας «αποπίδ: Ύπππι νίς 
νοτὺῖς 56 Ο08Γ0ΘΓΘ Ῥ0556 αἰξ ν5. δ02. Ἡκοπιρ]απα γΙά(ππΙς Α. 665. 52ο. οἱ. Θ. 498. 
Τ]κεϊαῖα Ἠσρο ο ονὶς εί «αποπῖς πίτα ]απα απίο Ἠοπιογιτη οαγΠΙΗΙΠΙΡΙ5 οχρορίέα Γι 
1556, παθῖς ἀοοθί οοπιπειποτα(ξίο α Ῥοδία Εποία ἵαποιαπι ἆθ το κο]οππ εί ποία.-- 804. 
Οπιπία προ Ἡππηαπο πποτς, οἱ αἲ Ἱιοπαίπαπα τιίογαπα 8θηδα5 πατταπσι”. Βαφρίσαίατ 
«παρίίθγ 14, αποά πος ]απα ἃα Ῥοεία οἀοο πονΙπδ. Υ. δαρ. ΤΕΙ. 84. Λατ πώσχει τάδε, 
να]ηια5 ποσθρῖς, οοΠβΙ]1ο οἳ ππασλΙπαὔίοπ ο αποπῖδ, Ιπηπιῖςδο ἵπ θιιπα Πϊοπιείθ, ἸἨτοτῖς 
ππαίγθπα ἵπ Πθίαπα ΙΙΙ {αἱς Γαοπιις ππαολΙπαίατα παστατϊ, οπποηπίς φοϊ]]οθε οἱ ΜΙ- 
πεγνα οοηδ]]α εταπί οοπηπηιηῖα πάθηση Αολίνϊς οὐ Ἱπ[οείαταπη το]απϊῖς. Ματ 
Πέαφιιο αι Ττο]απας Ῥατίος (περαία, οἰδὶ Ρο 5α.», Ιγαδορυαζας ἆππος θί σπα ΜΙ- 
πιθγνα Ίπ 1 οοηεησεγαῖ, ταέ να]πετατθέισ α Ώ]οπιθάς. ἐννεσίῃσι. Ῥτο ἐννεσίη, Πογίαίι αἳ 
ἐνίημι. ἕνεσις.---δ0δ. Οὐρανίωνες, Ὀ]ταπϊ Ῥτορεπ]θ5, Τήέαπες ν. Ἠεριοά. Τπεος. 2ο7. 1. 
Ἐατίαγαπα ἀθίτιςὶ 1ρίά. 717.54... Φις 1ρ5ο Ηοπιετις 4ς Τατίατο εἰαθπαί ν. 1Πβ. Θ. 12. 
04... Δί Π. ]. 8ἱ νέρτερος Οὐρανιώνων θ5ὺ, ἀθρεπί 658ε Ίουα οὔῖαπα καδίον Ῥατίατο, ἵη ο» 
56 ἀθίγιδα σπα 655ς ο αρίίος παἰπαίας, αιΙκᾳαῖς αας Ματ οπη]]ς οτῖς, 

δο0---θού. Άατε 5απαΐασ Ῥαοπ5 ορετα: απίϊηαϊ πατηϊΠῖς, Ῥονύθα οσα Αγροβίπε 
πηθάΙσο οοπΗ15Ι. Όρο. φάρμακα ἐπιπάσσων. νδ. 4ΟΙ. 6ἱ Δ. 215.---002. ὅτε ὀπὸς συνέπηζε 
γάλα, συμπηγνύει ὀπὸς 8άς015, οπῖ οοασα]απα Γαοί, νατς α τοῦιας Ῥεθϊίιςς ν. ο. βοπ]- 
ἨΙ15. ἐπειγόμενος, Ῥοδίᾳατα Ππηπηῖςδιις οδί ἵπ Ἰαο, οτοιππασίας οὗ αστίαίας, αέ Ίαο οαπι 
60 οοπιπαδίαπα. {αηίο {αοἶΠς οοβριι]θί, κυκώµενοε. ΛΕΠΙΑ ἐπείγειν πποίαπα αορθ]θνα πα 
ἀεο]αταί, 14εοφε αὔΐατη θαδκαπά ο, ἠαοίαπᾶο, νθγκαπᾶο. ο [ογνεπίε αθιαα, εἰ εὐι]- 
Ἠεπίο ὢ. 362. λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πορὶ πολλῷ. ἀῑοίιν Ίεῦες ΡΓΟ αθμα.----090. περι- 
σρέφεται τὸ γάλα, Ί8ο οοἵς, οοαρι]αίι, πήγνυται, ἄθπκαίιχ τῷ κυκέωντι, ὑπὸ ποῦ κυκῶν- 
πο.  Ώερεναί 5εᾳιῖ 995: {απ οε]εγῖίοτ αἁλρ]ίαπα 1]ιιά πιθάΙσαπιοη, ΞΔΠΡΊΙΠΘΙΗ ἰ- 
δέ, αέ να]ηας οοραί. Ῥτο Πῖδ τιδας οδὲ νετρο ρεπενα] (ήσαπο. θποὰ τοσο τεβα1ς 

ἐπισχεθῆναι. Οὺὐκ ἐπιεικτόν.] Οὐκ εὐ- σασθαι, θεραπεῦσαι. 09ο. Πανίων.] 
κατάπληκτον, οὐχ ὑποχωρητικὸν, οὐκ εὐ- ᾿ἸἹατρὸς θεῶν. ᾿Οδυνήφατα.] Τὰ τὰς 

ένδοτω. 893. Σπουδῃ.] Μόγι. Δά- ὀδύνας φθείρωυτα καὶ παύωτα. 9902. 
µνημι.] Δαμάζω. 804. Ἐννεσίῃσι.] ᾿Οπός.] Τὸ γαλακτᾶδες τῆς συκῆς. Ἓ- 

Ῥουλήσεσι, βουλαῖς, ἐννοίαι. 807. Εἰ πειγόµενος.] Ταρασσόμενας. 093. Πε- 

δέ τευ.] Ἐν δέ τινος. Τένευ.] ᾿Ἐγένου. µριστρέφεται.] Περιπήγνυται. Ὅθεν καὶ 
᾿Αἴδηλος.] ᾿᾽Αφανιστικό. 808. ᾿Ενέ- ᾖἩ τροφαλί. Κυκόωντι.] Κιοῦντι, τα- 

τερος.] Κατώτερς. ἍΟὐρανιώνων.] Τῶν µράσσωτι. Ὁο95. Ἔσσε.] Περιέβαλεν, 

Τιτάνων, νῦν. 890. Ἰήσασθαι.] Ιά- ἠμφίασε. 996. Κύδεῖ γαίων.] Τῃ δόξῃ 
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ς / .. / 

πὰρ δὲ Δώ Κρονίωνι καθέζετο κύδεῖ γαίων. 
Αἱ δ᾽ αὖτις πρὸς δώμα Διὸς µεγώλοιο νέωτο, 

« ε) . λ. 3 ΄ 

Ἠρη τ Αργείη καὶ Αλαλκομενις Αθήνη, 
ν / η / 

παύσασαι (βροτολοιγὸν ᾿ Αρην ὠνδροκτασιάων. 

Βο]ιο]. Ὦ. οὕτω καὶ τὸ θάρμακον ἔπηξε καὶ ἐσάρκωσε τὴν πληγήν.---0ο6. κύδεῖ γαίων, το 
κυδιῶν. ιιοὰ οναῖ Β. 570. ΝΙανς οκ ν]πενε τουγθαίις οβονί σα, Ισποπηϊπῖς αοοθρίῶ οΕ]]- 
115, οἱ Γογοςῖζ.---θο8. ᾿Αλαλκομενηῖς ᾿ΑΡήνη, ]απι Δ. 8. 

ηαυριῶν. 9908. ᾽Αλαλκομενήϊς.] Κατὰ δύναμιν βοηθοῦσα. 9900. ᾿Ανδροκτασι- 
ἁων.] ᾿Ανδροφονιῶν, ἀνδρῶν ἀναιρέσεων. 



επςσ Ελτλ ως 

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Ζ. 

ΑΠαάΓΌΜΕΝΤΟΜ. 

Ί)ῃβο Ῥαρηα ἀἰστορεῖς, το ΑοἩίνοτιπα Πέ βαροτίος; οράππίπ το 
Ἱαπ]---- 72 οἱ Ίππη ἵπ 6ο ετωπς, α{ Ἱπίτα πτΏοπι 5ο τοοϊροτοπί Γαρ]οπίος, 
οτι Ἠε]οπί οοπδΙ]]ο απίς πγΏθια {πατπιας Πογαπα ἵπ. αοἶοπι οχρ]σση θα: 
ἩἨοείοτ απέθιη αχβοαπι ἵπστοδδιις δαρρ]Ισαξίοποπα πα ΠΙθγπα αἆ άσπα ΜΠΙ.. 
ποινα” ΙΠΙο{--- 118 (ᾳιιοά οπα 4ς οπαβδα Γασίιπ 8ἳξ, αἆ ν5. 73 νιὰσΡῖ- 
της.) Ἰπίετρα, ἆππη Ττο]απα οορία οοπβὶκαπέ, Ῥγουθο1{ αἆ εἰκίοπά πι 
Αολίνοσιπη Ἱπιροίαπι ἱαπσας, οὐ αἰίοτα ρατίο ρτοςῖς Εἱοπιοᾶας Ῥιρπα- 
6αγῖς, Βογαπέ ΕΥΠΠΟΠΟς ἆθ 8ια 5ντρο, 56 ασποβοιπ{ Ἱοδρίθϊ Ίππο ]αποίος 
οἱ αἆ 5105 πἴοτηιιε 5ο τοοιρίππί----296. Ππ[εγροβί{α Ίνας ἀἱρτοσρίοπο Ῥοεία 
αἆ Ἡεοίοτοπι τος1ς, οἳ εκροπῖξ, ᾳποπποᾶο Ιπά]οία αΏ οο 5αρρΗσα{]ο Ῥευ- 
πηοία 5ἳς Ῥοπιρα ἴπ {οππρ]απα Μίποτνα ἀποία--- 312. Ἰπάο Ἡοσίοι αἆ 
σος Ῥαγίά]ς Ῥτοσγθδρις, 61η ἀοπη ποἀσπίοια Ιποτεραί, πἴηιιο ΠέογΙπα ἴπ 
αοἶοπι ρτοᾶσαί, Μοτίαζατ---369. ἔππα παπα 4οπιππη ΙπνΙδεης Ἠοσίος, ΟΙ 
Απτοπιασμεη Ἱπχοτθπα αἆ ππαηία ΡΓΟσΓΘΒΡΑΠΙ 6956 αι Ηδδοί, αἲ Ῥοτίαηι 
Ῥοποαπι Ῥτοροταης ἵπ θαπι οἳ Αδιγαπασίοπι ραθγπη Ιποϊαζ---4ο4. Ἠ6- 
οραπίας πα νΙβαΙπη] 6ΟΤΠΙΟΠΟ5, ΑπάΤΟΠΙαςΊΟ5, 6 πιαγΙα5 δα) κα] 6ΟἩ- 
5α]αί πιοπδΠ(18,---4390- εί Ἡοείοτῖς ρατίος ν]γὶ Γοτς ποπί]ς----465. Ῥτο 
Ῥαοθτο νοία Εποϊοηζϊς---492. οἳ Ἱικογοιη οοηβο]αηέῖς---δο2. Τπι ἴ]]α 
ουπι Ῥαπ]ά6, αι] Ππΐέοτοα αγηχῖς Ἱπάπέας Ῥτοσθεκοταί, προ οσγοΙέαγ----ας Ε. 

Έδογιπη πηϊηϊκέοτῖππα ἵη Μοίο Ἠθτο, αἱ οκ ρτακίαπΙοτίρς οαγπιπ]ς 
Ῥαταβας οδί, πι]. οσουντῖ6: απαπάοαπ]άσπι 11, αά ν. τ. πποπείατ, 

Ῥισπα οχοθβοταπύ, Βπανἰαίοπι Ἰαῦοας οκ αρίοάιογυτη, 4110 απΠΙΤΠΊΗΙ 
πηοᾷο οπ]σιιπί οί αχρεοία(ίοπθ ππονοΠέ, πποο πδεταΒίοπθπι Ππ]ίοϊππς, 
νατϊθίαίθ: ἆ4ᾳ απα νιάσπάπη 1π βΙποι]15. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Ζ. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 

Των θεῶν ἀποστάντων τῆς μάχης, οἳ Ἕλληνες πολλοὺς ἀναιροῦσι τῶν Τρώων. 

Ἑλένου δὲ συμβουλεύσαντος Έκτωρ εἰς τὴν πόλιν ἄνεισι, καὶ τῇ μητρὶ Ἑκάβῃ 

κελεύει εὔξασθαι τῇ ᾿Αθηνᾷ, καὶ ὑποσχέσθαι αὐτῃ δώδεκα βοῶν θυσίαν, ὅπως τὸν 

Διομήδην ἀποστήσειε τῆς μάχης. Τέως δὲ ὄντων αὐτῶν ἐν τῷ πεδίῳ, Γλαῦκος καὶ 
Διομήδης ἀναγνωρίσαντες φιλίαν πατρικὴν, διαλλάσσουσι τὰ ὅπλα ἀλλήλοις Έκτωρ 

δὲ διαλεχθεὶς τῇ μητρὶ καὶ τῇ γυναικὶ ᾿Αγδρομάχῃ, σὺν τῷ ἀδελφῷ ᾽Αλεξάνδρῳ εἰς 

τὸν πόλεµον ἔξεισι». 

ΑΛΛΩΣ. 
ἓ 
Ανα µέσον Ἐάνθωυ καὶ Σιμοῦντος τῶν ποταμῶν θάνατος ᾿ΑἈκάμαντος τοῦ Θρᾳκός' 
καὶ Γλαύκου σύστασις καὶ ἀναγνωρισμὸς, καὶ ἀμοιβὴ τῶν ὅπλων αὐτοῦ καὶ Διομή- 

δους καὶ ἄνοδος Ἕκτορος εἰς Ίλιον πρὸς τὴν μητέρα Εκάβη», εἶτα πρὸς ᾿Αλέξανδρον 
Νετς / γ. να / Ν .- Ν 6 ” Αλ λ /. καὶ Ἑλένην, εἶτα πρὸς ᾿Ανδρομάχην τὴν γυναῖκα' καὶ Ἕκτορος ἔξοδος ἐπὶ τὸν πόλεμον 

σὺν ᾽Αλεξάνδρῳ τῷ ἀδελφῷ. 

Ζῆτα δ ἄρ ᾿Ανδρομάχης καὶ Ἕκτορος ἔστ᾽ ὀαριστύς. 

ος 
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Ἔνρον 9’ οἰώθη καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰνη. 
πολλα ὃ ἆ ἂρ ἔνθα καὶ ἔνθ ἴθυσε μάχη πεδίοιο, 

ἀλλήλων ἰθυνομένων χαλκήρεα θοῦρα 

μεσσηγὺς Σµµόεντος ἰδε Ξάνθοιο ῥ ῥοάων. 

Αίας οδὲ πρῶτος Τελαμωνιος, έρκος ̓ Αχαιῶν, 5 

Τρώων ῥηζε φάλαγγα, φέως δ) ἐ ἑτάρεισω ἔθηκεν, 

ἄνδρα, (αλὼν. ὃς άριστος ενὶ Θρήκεσσι τέτυκτο, 

υἷον Ἐθσσώρου, Ακόμωντ), ἠῦν τε µέγαν τε. 

τόν ῥ᾽ ἔβαλε πρώτος κόρυθος φόλον ἱπποθδασείης 

εν δὲ μετώπῳ πηξε, πέρησε δ ἂρ ὀστέον εἴσω 1ο 

αἰχμὴ χαλκείη' τὸν δὲ σκότος ὅσσε κάλυψεν. 

11. νυ]ᾳ. ὅσσ᾽ ἐκάλυψεν. 

5 ο Ρησπα ἀἱρτονεῖς ορ απίας Πέθγαπα Τγο]απί οἰώθη μάχη. ΡΤΟΡΤΙΟ οἱ µα- 
πίόμενοι ἐμονώβησαν, φἰδὲ φον γεζίο ὲ κπή. Ἐν φπ]άθπι τοδροσίι αἆ ἄθος Παβίέο δαν βη. 
Ε. «απο οι Αίποπο τεάϊεγανε αἲ Οἰνγπαριπη. αι οἱ Ὑοπις ν]ποτα(ί ἀῑκορεεγαπί. 
Αγο]Ιο Ῥδυραπιο Ἰηκϊάθυαϊ, 2. 3. ἴθυσε μάχη (διὰ τοῦ) πεδίοιο, γεύαέ ουπι νὶ ἰθὺς µε- 
µαυῖα ἐφέρετο, Ῥτο ἐγένετο (Ίνα αἱ πίρασίας Ράρης, στοά ἆθ Ραρηαπείρης οταί ἀἴοθῃ- 
4111 ἔβνσαν οἆ μαχόμενο)--- 3- ἐθυνομίνων (τῶν ὠνδρῶν κατ’) ἀλλήλων τὰ δοῦρα χιαλκήρτα. 
ας αἲε ἠθυνομένων, 1. ρτο ἠβυνόνσων Ἱ. 5αρρ]. Ἰθυνομένων αὐτῶν (κατὰ) δοῦρα Ῥτο σὺν δόρασι, 

Ῥγοπιϊποπεϊψιις ας γθη(ἶδιις ἐῆΙὲν οιὔηι Παφ[ίν. ῬτῖΒ Ῥτοῦαρίςς 5 ας. ἐθύνε ἐσθαι ποπνο 
Ἱεετυπη τοάά1 ροίρςί 04. Ε. Το. ᾖΤἼγφςος Πᾶνθίη πηδαλίω ἠβύνετο. θὲ Χ. 8. ἐπ᾽ ᾿Αντινόω 
(θύνετο πικρὸν ὀῑσπόν. ἨΘΙΝΙΠΙ πλεονώζειν πθρατί πεηη] έν. Ππίετ ΒΙπποεηίοπη εἰ Ξεὰ- 
ππαπάππα ρασπαασς ν. παρ. Ε. ΤΤ4- 

ᾱ---τα. Α]ακ απ ο Ρτοπιασηῖς Ῥοδίογποπάο Ῥοσγιταρίί αοῖθπα Ῥγοἱαπογπη. Ναπι 
Ῥσο Ιδίογιπα ΓΘΠΠΡΟΓΙΠΑ Γοίἶ0ϱ πρόµαχοι Ἀπίς αοἴθιῃ ργουαγγαπέ οἱ 1Π Πασπηατα Ἠοδίατα 
ορροβίταπα γγαηῖ, παπα ἀἰφ]οσίατα Ῥ]ογυπηφας {αἡ Ἱππρείι νΙάσπι5, πϊςί α [ας οκ Ἡο- 
5ὔηπι αρτηῖης πρόµαχος οὐστγεχεί. «Ίσοαπιας Ἰάθπα Ἠ]ε ἅῑῑς Ἔ]τασιπα οσί, (Β. 544.) 
ος Εοσππατη ΜΙατς Ἰπάποταί Ε. {62.---6. φέως δ' Ἱτάροισιν ἔθηκε, φαζιίθπε, 5ειι τι Ἐπι- 
κίατι. νίκηνν ο, πα πο ν]οᾷ τευράθγοηί.  Ἐκε αιιοὰ Ίμας. 6 τά ταθ]ῖος Εογαιπα, 565 ΠΠθ- 
Που, δαοσθδσις, ς ἐοθδσετεί. ο. Θ. 252.---0. τόν ῥ' ἔβαλε κόρυθος (κατὰ) Φάλον. 
να]πθγο ἀθσαρετ Ἠαφία ἵπ οπριέ ἰπηπηῖσδα Γαοίο. οἳ, Σαρ. αἆ Ἐ. 616. φάλος ηαῖς δἷε Ίαπι 
νιάτηας Ὦ, 362. Δ. 5ο. ραἱθα οοπνεχιπη, 5αροτίογο αι]άσπαι ρατίθ, θα Ἰηδοτία ολ 
οπίδία, λόφος. ν. αἲ Τ. 371. 

. τ---τα. 

1. Οἰώθη.] Ἐμοώθη τῆς τῶν θεῶν 
συµµαχίας, χωρὶς θεῶν ἐγένετο. Φύλο- 
πι] Ἡ μάχη. ᾿Απὸ τοῦ κατὰ φῦλα 
µάχεσθαι συνερχοµένου. 3. Ένθα καὶ 
ένθα.] Ἐνταῦθα κἀκεῖσε, εἰς ἀμφότερα 

τὰ µέρη. Ἴθυσε µάχη.] Ἐπ᾽ εὐθείας 

ἐφέρετο ἡ μάχη: ὁτὲ μὲν τῶν ᾿Αχαιῶν 
πρεπόντων τοὺς Ἔρῶας, ὁτὲ δὲ ἀνατρεπο- 

µένων ὑπ αὐτῶν. 3. Ἀλλήλων ἴθυνο- 
µένων.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐπ ἀλλήλους ἰθυνόν- 

των, τοῦτ έστιν, ἐπ᾽ εὐθείας βαλλόντων. 

Χαλκήρεα.] Χαλκῷ ἢ σιδήρῳ ἡρμοσμένα. 
4. Μεσσηγύς.] ᾿Ανὰ µέσον. Σιμόεντος 
ἠδὲ Ἐάνθοιο.] Σιμόεις καὶ Ἑάνθυς πυτα-- 

μοὶ Τρωάδος 5. Ἕρκος ᾿Αχαιῶν, Τρώ- 
ΥΟξ. 1. 

ων ῥῆξε φάλαγγα, φίως δ' ἑτάροισιν 

ἔθηκε.] Τρισὶ μεταφοραῖς κέχρηται, ἐπι- 
φαΐνων τὴν ὁμοιότητα. Ὁ γὰρ δύναται 
πρὸς ἀσφάλειαν πόλεως τεῖχος, τοῦτο 

πρὸς σωτηρίαν στρατοῦ γενναῖας ἀνήρ. 
Καὶ πάλι», ὁ δύναται ῥῆξις ἐσθῆτος, τὴν 

σκέπη» ἀγαιροῦσα, τοῦτο ἠδυνήθη τὴν 
φάλαγγα ῥήξας. Καὶ πάλιν, ὡς ὀνίνησι 

φῶς τοὺς σκότῳ κατεχοµένους, οὕτω τοῖς 

Σικωµένοις ὑπὸ τῆς τοῦ "Άρεως ἀχλύας, 
ἐπέλαμψεν ἢ Λἴαντος βοήθεια. ϐ. Φύ- 
ως.] Φῶς, χαρὰν, σωτηρία». Ο. Ἴππο- 

δασείης.] Ἱππολόφου. 1Ο. Ἐν δὲ µε- 
πώπῳ πῆξε.] Τινὲς, δυϊκῶς. Οὐ γὰρ 

ἐμῆς κόρυθες λεύσσουσι μέτωπα. Πέρη- 

ο 
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ἼΑζυλω ο ἄρ ἔπεφνε βων ὦγαθος Διομήδης, 
Τευθρανίδην, ὃὉ ὃς ἔναμεν εὔκτιμενῃ εν ᾿Αρίσβη, 

ἄφνειος βιότοιο, φίλο» δ᾽ ην ὠνθρώποισι’ 

πάντας γαρ φιλέεσκεν, ὁδῷ ἔ ἔπι οἰκίω ναίων. 1ς 

ἀλλά οἱ οὖτις τῶν γε τότ Ίρχεσε λυγρον ὀλεθρον, 

πρόσθεν ὁ ὑπαντιόσας' ἀλλ ἄμφω θυμὸν ἀπηύρα, 

αὖτον καὶ θεράποντα Καλήσιον, ὃς ῥοι τό ἵππων 

ἔσκεν ὑφηνίοχος" τὼ ὃ' άμφω γαϊαν εδύτην. 

Δρῆσον δ᾽ Ἐθρύαλος καὶ Ὄφελτιον εξεναριξε' 29 

(8η δὲ μετ Αίσηπον καὶ Πήδασον, οὕς ποτε Νύμφη 

Νηις ᾿Αβαρβαρεη τέκ᾽ ὠμύμονι Βουκολίωνι. 

Ῥουκολίων ὃ ἦν υἷος ἄγαυου Λαοµέδοντος, 

πρεσ[βύτωτος Ὑενεῆ, σκότιον δὲ ἑ γείνατο μήτηρ. 

Τοιμαίνων δ επ᾽ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνή. 25 

ἡ δ ὑποκυσσαμένη διδυµώννε γεύατο παϊδε. 

καὶ μεν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιμα γυϊα 

Μηκιστηϊώδης,, καὶ ὠπ᾿ ὤμων τεύχε εσύλα. 

᾽Αστύαλον ὃ ὥρ' ἔπεφνε µενεπτόλεµος Πολυποίτης. 

15. ἔπι Εοικία. 16. ἀλλά ξο. 34. δέξε. 35. ὄξεσσι. 90. Γαστύαλον. 

12-19. ἄπγίωπι Ὀϊοπιεάες οοσἶάῖε, Γουυμγαπεῖς β]απα, Ατῖδρα οπαπά πα, οἴχοα 
Αγάπη ος 1απηρσασπα αἶίας Ραξ 1460 1] 5) Ακίο: Β. 936. 7. Τπσοθπ1ο5θ ἶας πηιι- 
πἰβοθηίία παΠέασ Ῥοδία αά πηκοτα ίοπεπα πιονθηάαπι.----14. Φίλος ὃ) ἦν ἀνβρώποισι. Ἠθ)ῦες 
Ἠ]ο φιλάνθρωπον, 5εᾷ 60 58Η5Ι, πξ δἱὲ φιλόξενο» απῖ Ἠοδρ]ῖο εχοἰρῖέ, πάντας γὰρ Φιλέ- 
εσκεν---19. 10. βεράπων. 1ρδἱ 4ποηθ ογαί ἠνίοχιος, θα] ἨΙΙΠΟ ὑφηνίοχιος θοάεπι 86ΗΡΙΙ. 

29---36. Εκροπιπίασ ορά65 Ῥ]άγες: παπα Ῥοδίαπα ἀθοθί τονοσατο παγταίοπθπι αά 
αἱπριι]α Γασοία.. Εγγαζις οππι Ὠϊοππθάο οί ΒίΠοπε]ο ἰἴογίο Ίουο ἀποεῦας Ατρίνος: Β. 
5ύ5. Μεοϊκίαί ογαί Ε]ις, Μηκιστείδης, Μηκιστηιάδης, Υν. 28. Τα]αῖ πθρος. Ῥεεον. 
ΠΕ. Ἡ. 678. 54... Οοσἷαἷς ἵς «Ένεριυα εί Βεάακιύα, παίος εκ Ῥιοσ][οπο. ἈΒιοοίοι Ἡ- 
ας εταῖ Παοπιοάοπ(ῖς πα ππακΗπΗς, πθο {αππθη ο οοπ]σα Ἱερίιππα, Βποο]ίοι αριιά 
απτηθηία ΠΙΙΓΙΠΗ5, ποιµαίνων, ΤΘΡΙΙΠΑ οπταπα Ἠαβθη», Ιποῖάς ἵπ Ἀγπιρβαπα, οκ ἸΝαϊακ]- 
Ῥα5 ππαπα, ΑΡατρατεατη, ἐμίγ” (αὐττ) ἐπ᾽ ὄεσσι, Ἰπίετ ρτθρες, ἵπ Ἰοςῦ 41ο Ρτθσες Ρᾳ50θ- 
Ῥαπίας, θὲ ος θ8 ϱΕΠΙΙΠΟΣ διιςοερῖέ.----24. σκόπιος ἦν. παρθένος. νόθο. Οδίθγαπι ΠαβΕπΙΙ5 
ο Ἡ. 1. οχοπαρ]άπα Ῥαδγογιπα τορίογπη. ϱτερΊβ5 Ῥτα[θοίογατη, ας ἵπ Ῥατίάςε, Έπεα, εί 
το ας, τξ ἴπξ. 424. ποπ αάεπα αξ 1ρδὶ στερες ἀποργειί, 5εὰ αἱ οπγαπα Παβετεπί τοὶ 
Ῥοοματγία», 

20. Ρο]ψραίες, ῬΙπιηιοῖ Ε. απ ο ΤἩοδεα]α οορίας ἀποσναί: Β. 749.---3ο. Ρἰάψίες 

σε.] Διεπερώησε 13. Τειθρανίδην.] καὶ ἄλλαι διωφόρω. 392. Νηϊς.] Ναϊ- 

Τεύθραντος παῖδα. 15. Φιλέεσκεν.] δες, εἶδες νυμφῶν. ᾿Αβαρβαρεη.] Ὄνομα 
Ἐξένιζεν. “Οδῷ ἔπι.] ᾿Εφέδῳ, παρόδω. κύριον νύμφης. 394. Σκότιον.] Ἐκ λα- 
16. "Ἠρκεσεν.] ᾿Ἓβοθησε. 17. Ὑ- θραίας µίξεως τὸν λάθρα γεγεννηµένον, 

παντιάσας.] Ὑπαντήσας. ᾽Απηύρα.] ἜἘ- καὶ οὐκ ἐκ τῆς κατὰ νόμον γαμηθείσης. 
στέρησεν. 19Ο. Ἔσκεν.] Ἡν. Ὕφηνί- τὸν ἐξ ἀδᾳδουχήτων γάμων. 395. Ἐπ' 
οχος.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἠνίοχος. 21. Νύμφη.] ᾖΌεσσιω.] Ἐν τῷ τῶν προβάτων τόπῳ. 
Τοῦτο γενικόν ἐστι τὸ ὄνομα. Καλοῦνται 96. Ὑποκυσσαμένη.] Ὑπ' αὐτοῦ κυήσα-- 
δὲ αἱ νέµφαι γαΐδες, ἐκ τῶν ναµάτων, σα. Ὑενήσασα. 39. Ἐνήρατο.] ος 

| 

| 
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Πιθύτην ὃ Ὀδυσεὺς Περκώσιον ἐξενώριξεν 389 

ἐγχεῖ χαλκείῳ, Τεῦκρος 9) ̓Αρετώονα Ἰου. 

᾽Αντίλοχος ὃ "Α[βληρον ε ἐνήρατο δουρὶ φαερῷ 

Νεστορίδης' ᾿ Ἔλατον δὲ ὤναξ ὠνδιων Αγαμέμνων" 

ναῖε δε, Σατνιόεντος εὐρῥείταο παρ ὅ χθας, 

Πήδωσον αἰπειήν. Φύλακον ὃ έλε Λήϊΐτος ἥρως 356 

φεύγοντ' : Εὐρύπυλος δὲ Μελώνθιον εξενώριζεν. 

ἜΑδι ῥήστον δ᾽ αρ ἔπειτα (βοην ἀγαθος Μενέλαος 

ζωον ε ελ ἵππω γάρ οἱ ἀτυζομένω. πεδίοιο, 

ὄζω ενὶ βλαφθότε μνυρικνῳ, ὠγκύλον ἅρμα 
ἀξαντ' εν πρώτῳ ῥυμῷ, αὐτὼ μεν ε[ήτην 49 

πβὸς πόλιν, ἧπερ οἱ ὤλλοι ὠτυζόμενοι φο[βεοντο" 

33. δὲ Εάναξ. 38. γάρ Γοι. 40. Γάξαντ'. 

οκ Ῥοτοοίο αἆ Ηε]]οδροπίαιπα δἰία, παπα ππθπιογαν1έ Β. 845. ἨΜΠΠίαΡαί 1]ο 5 Ακίο 
--ᾖ3.. Εἰαίις Ῥθάπφο Ῥτοξροίι. ᾖῬεάακις ατὺς Έτουάϊς απ Βαιπϊοθηίοτα Β. φαυίοι 
Ἰ,θοίο Ρτοπιοπίοπίο.. Ἀαῦο ΧΤΠΙ. Ρ. 992, 3----35. εί ἙΒωοίοσιπι ἄπςπ Β. 494. εί 
Ευγ ρη {9 ο ]θκςα]ῖα οορῖας ἀποθης Β. 736. 

47-65. «ώγαφίι, οαἳ 46 οπστα ἀθ]εοίο δε βρρ]οῖ Γαοίο, ἱκετεύοντι, (ηαπα ν. 45. 
ἑλίσσετο λαβὼν αὐτὸν κατὰ γούνων.) ἈΤεπε]αι5 Ῥατουτε νο]εραί, αὐ Αραπιεπιποπθ ϱ:8- 
ἀἴαις, Έτας Αάταδίας ἨΜΠετορίς ναί βΠπα5, οἳ οορία» ες Βπίρας Ῥτοροπβάϊς ἀπκεταί: 
Β,. 83ο. 
ον. ὃζῳ μυρικίνῳ Ἰηγτίσα, περοίθ Ιπ Ίουο πΠβίποςο Ἰπίεγ ἀῑιο απηπος οῇ. Κ.466. ΝΠΜΙ 

ἆθ τος πιοποπί σταπηπιαοὶ, Ναπο οοηνθπίς 6556 (απιατῖοει (α]σαπι Τη. [γιι- 
εσαπα ἵπ Ἱτα]ία οἱ Αδία ουνήσα. ῬΗπ. ΧΙ. Ν. 27. Ἠητγίσεπ οἱ Γίαΐία (Γον) φπαπι αἲἰὲ 
απιαγίοεπι υοσαπέ.---4Ο. ἄξαντε ἓν πρώτω ῥυμῷ οορἹαπάαπα οςί 4θ νοίεγαπι ΠἹογθ Ίπῃ- 
πεπᾶῖ θ1οςς εχίγεπιο ἔοπποπὶ Π]Ησαίιπα σὲ Ἱαριπῃ, οἱ ο ΠΙρα(1 οηαῖ: ἀἰβτασίο Ἱέα- 
απθ, αμα ρατίο Ἱπσαπα ππεχιπη εταί, ἴθπιοπο ἀἰβαρίαπε οη1, Οπστς 5ασσαδείοπο, 
οχοπθῖζας Αάταδίας δίαης ἵπ οπσσας Παπ] ϱεὐ οχίσιο, Ὀπῖς τοῖ καὐπίχο, οαδἴέηιια 
Ῥγοοθρ» ἵπ ρι]νθγθπι. 

φόνευσε. 34. Σατνιόεντος.] Όνομα πο- µείναντα, οὕτω λαβεῖν τὴν πόλιν, τῇ τοῦ 
ταμοῦ, καὶ κύριο. 35. Πήδασον.] Πό- ἵἕδατος σπάνε. "Ἡ ἱστορία παρὰ Δημη- 
λις Φρυγίας ἡ Πήδασο.. Πήδασον αἰ- τρίῳ καὶ Ἡσιόδῳ. Αἰπεινήν.] Ὑψηλήν. 
πεινήν.] ᾿Αχιλλεὺς, ὑπὸ τὸν Τρωϊκὸν πὀ- 38. ᾽Ατυζομένω.] Ταρασσόμενι. Ἰα- 
Ἄεμον πορθῶν τὰς περιοίκους τῆς Ἰλίου ταπλησσόµενοι, καὶ φοβούμενοι. 390. 

πόλεις, ἀφίκετο εἰς τὴν πάλαι μὲν Μο- "Οζῳ ἐνὶ βλαφθέντε.] Ὑπὸ τοῦ ὄζου ἐ- 
νηΐαν, νῦν δὲ Πήδασον καλουµένη», βου- πισχεθέντε. ὑπὸ τοῦ κλάδον ἐμποδι- 

λόμενος ὁμοῦ ταῖς ἄλλαις καὶ ταύτην σθέντεες. Μυρικώφ.] ῷ τῆς µυρίκης. 
ἐλεῖ. ᾽Απογνόντος δὲ αὐτοῦ τὴν εἰς τέ- Εΐδος δένδρου. Δοτικὴ ἐνικῶν. 49.᾽Δ- 

λος πολιορκίαν, διὰ τὴν ὀχνρότητα τοῦ ξαντε.] Θραύσαντε. Ἐν πρώτῳ ῥυμῷ.] 
τόπου, καὶ μέλλοντος Ίδη ἀναχωρεῖν, Ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ῥυμοῦ. Πρώτῳ.] Ακρῳ. 
φασὶν, εἴσω τῶν τειχῶν οὔσαν παρθένν Αὐτὼ μὲν ἐβήτην.] Γραφικῶς οἱ μὲν ἵπ- 
ἐρασθῆναι τοῦ Αχιλλέως" καὶ λαβοῦσαν Ἅποι φεύγοισιν, ἐπικειμένου τοῦ ζυγοῦ: τὸ 

μῆλον, ἐπιγράψαι, καὶ αὐτὸ ἦψαι εἰς δὲ ἅρμα ἐπιπλέκεται µυρίκης κλάδῳ' ὁ 
µέσον τῶν ᾿Αχαιῶν. ν δὲ ἐν αὐτῷ δὲ "βδραστος, κυλισθεὶς ἐκ τοῦ, ἅρματος, 
γεγραμμµένα" Μὴ σπεῦὸ, ᾿᾽Αχιλλεῦ, πρὶν κεῖται παρὰ τὸν προχὸν ἐπὶ πρόσωπον' ὃ 

Μονηίαν ἕλῃς. "Ὕδωρ γὰρ οὐκ ἔνεστι δὲ Μενέλαος ἀνατετακὼς τὸ δόρυ ἐφέ- 

διγῶσι κακῶς. Τὸν δὲ ᾽Αχιλλέα, ἐπι-. στηκεν αὐτῷ. ΑΙ. ᾿Ατυζόμενοι.] Ία- 
οᾳ2 
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αὐτὸς ὃ εκ θίφροιο παρα τροχον ἀξεκυλίσθη, 

πρηνης εν κονίησε επὶ στόμα. παρ δέ οἱ ἔστη 

᾽Ατρείδης Μενέλαος, ἔχων δολιχόσκιον ἔ γκο. 

΄Άθρηστος δ ὅ ορ έπειτα λαββὼν ἑλλίσσετο γούνων' 45 

Ζώγρει, ́ Άτρεος υἱε, σὺ ὃ ὄξια δεζαι ὦ απομα᾽ 

πολλω ὃ ἐν ἀφνειοῦ πατρος κειμήλια κείτας, 

χαλκός τε, χρυσός τε, πολύκμητός τε σίδηρος” 

τῶν κεν τοι χαβίσαιτο πωτήρ ὠπερείσι ἄπομα, 

εἴ κεν έμε ζωον πεπύθοι' επὶ ηυσιν Αχαιών. 5ο 

ὋὪς φώτο" τῶ δ᾽ ὥρω θυμὸν ε ενὶ στήθεσσῳ ἔπειθε' 

κοὶ δή Ἱ τάχ) ἔμελλε θεος ἐπὶ νήας Αχαιών 

δώσειν ὥ θερώποντι καταζέμεν' αλλ’ Αγαμέμνων 

ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλήσως ἔπος ηύδα" 

ΊὪ πέπον, ὦ Μενέλωε, τίη δὲ σὺ κήδεαι οὕτως δ6 

ἀνδμων : ἦ σοὶ ὄριστα πεποίηται κατα σἶκον 

προς Τρώων. τῶν μητις ὑπεκφύγοι αἰπυν ὀλεθρον, 

χέῖρως θ' ἡμετερας" μη) ὃ οντινο γωστέρι μήτηρ 

κοῦρον εόντα Φφεέροι, µηδ Ὁ ὃς φύγοι: ἀλλ ὅμα πάντες 

Ἰλίου εζαπολοίατ’, ἀκήδεστοι καὶ ὄφωντοι. 6ο 

Ως εἰπὼν παρέπεισεν ὠδελφειῶ φρένως ἥρως, 
43. δέ [οι. 5ο. ναις. αἲ κεν. 53. Γῷ. 54. [έπο. 66. νι]σ. αὕτως. 

56. κατὰ Γοἷκον. 6ο. Ειλίου. 61. Γειπών. νι]β. ὣς εἰπὼν ἔτρεψεν. 

53. Αραπιοπιποηίς Ἱπσοπίαπι, αίγος, 5αροτρπη, ἴγασιπᾶπη, οὗ Ἠοπο]αῖ πποτθς πη]- 
Ώογος «ἰκογππεν. οοπδαηέ, 4ο Ηοππθγα5 αΠΙΡΟ {αἱγθ5, οδείενα 8Ιπα]]65, ἀθείρπαῦ. 
Τία οἱ εἰοηιῖαπα πὔήήδᾳθ οοηβζπίαπα, 6ἳ σοπγοπ]έ οναίο Μεπε]αῖ ιοοϊποία πρ. Ὁ. 
310) 4- Αρατπεπιοπῖς απίθτη ἄδρετα, ἐπαου]οπία, πιοᾶο ἠαοίαραπάα πιοο αροτὺα οὐ 

πηϊπίς Ρίομα, ν. ο, Π. Δ. 231. δη. -τκήδε αι. Ἰ. Ἱ. κήδεσθαι, πιἰφεγαγἰ, δι οαπα Ιπίεν »- 
βαήβοαίαις νου] αρ. Ἠενγο]ι. οἰκτείρω. Όπαο ᾖαποία γἰάσπηιις μέγα κήδεται ἠδ' ἐλεαίρει 
Β. 2/. Λ, 66η. --δό. 7 σοι ἄριστα πεποίησαι κατὰ οἶκον. Ιποπῖος. ΑΠ Ρεν ἱπίεγτορα πο- 

ΏΕΠΙ: ἄρα Καλὰ πέπονθας ὑπ᾿ αὐτῶν» Ὑοη. Ἑ. Ίπιπιο τὰ χείριστα. Τιπι πεποίηται Ῥτο 
πδιίαίο πέπραμται, τί ποίας Επδίαῦα,---δδ. κοῦρος Ἰ. Ἱ. παρ]. β6έ φον ΕΠΙΡΗΥ. ο.---δθ» ύο. 
πανωλεβρίαν Ἱππι]ε: τί Ώθπε πιδίαίἩ. πποπθί. ἀκήδεστοι, ἐπιδεριιὲ, μὴ ἔχίοντες τὸν κηδτύ- 
οντα. ο. 04. Ω. 186. ἄφαντου τά τς απἰάθπι πιοπιογία εοταπι βαρειδίθ. αἱ Ὑομ. Ἡ. 
ὠφανεῖς, τὸ Βομο]. Ὀτ. δἷο ἄσπερμος καὶ ἄφαντος γενεῦ πρα 303. 

ραττόµενοι. Φοβέωτο.] Ἔφευγω. 43. Τὰ ἀργὰ καὶ ἀπόθετα χρήματα. 498. 

Πρηνής.] Ἐπὶ πρόσωπο. ᾿ἘΕπὶ στύµα.] Πολύκμητος.] Μετὰ πολλοῦ καμώτου 

Δηλωτικὸν τοῦ πρηνή «44. Δολιχό- «γενόμενος. Ἡ, ὁ πολὺν κάµατον παρε- 
σκιον ἔγχος.] Τὸ εἰς δολιχὸν διάστηµα Χόμενς. 53. Καταξέμεν.] Κατάξειν. 
κίειν δυνάμενον. πλεονάσαντος τοῦ σ, ὡς “Ὑψηλὴ γὰρ καὶ ἀνεμύεσσα ἡ Ἴλιος. 
καὶ ἐν τῷ θεύσδοτο.. Ἡ. τὸ µακρὸν, οὗ 54. Ὁμικλήσας.] ᾿Απειλήσας. 57. Δἰ- 
ἡ σκιὰ δολιχή. Τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ παρα- πύν.] Χαλεπό. 6ο. ᾿Ακήδεστοι] ᾿Α- 

κολουθοῦντο. Η, ὅπερ, διὰ τὸ σκιᾷ «Φρόντιστοι, κηδεμόνα μὴ ἔχοωτε. ᾿Λ- 
ἐντραφῆναι, δολιχὸν γέγονε. 46. Ἰώ- Φφαντοι.] ᾿Ανώνυμοι, ἀφανεῖς. ότ. Ἔ- 

γρει.] Ζῶντα ἄγε. 47. Κειμήλια.] τρεψε.] Παρέτρεψε, παρέπεισεν. 65. 
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αἴσιμαι παρειπώ». ὁ δ᾽ ὠπό έἔβεν ὥσατο χειρὶ 
Ἴρω "Αθρηστον. τὸν δὲ κρείων Αγαμέμνων 

οὗτα κατα λαπάρην' ὁ ὃ) ἀνετράπετ”" ΄Ατρείδης δὲ 

λαξ ε ἐν στήθεσι {ως ἐξέσπασε μείλιον ἔγχος. 

Νέστωρ δ᾽ ᾽Αργείοισι ἐκέκλετο, μακρον ὠύσας' 

ϐ φίλοι, µρωες Δαναοὶ, θερώποντες ᾽ Ἄρηος, 

μήτις νον ενώρων Επιθαλλόµενος, µετόπισθε 

µίµγετω, ὧς κε πλεῖστα Φφέρων επὶ νἼας τκήταν" 

αλλ’ ὤνδρας κτείνωμεν. ἔπειτα δὲ καὶ τὸ Εεκήλοι 

νεκροὺς ὠμπεδίον συλήσετε τεθνειῶτας. 

ὋὪς εἰπὼν, ὤτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 

ἔνθω κεν αὖτε Τρωες ᾿Αρηϊφιλων ὑπ᾿ ᾿Αχαιῶν 
Ἴλιον εἰσανεβησα», ἀναλκεήσι δαµέντες, 

εἰ μὴ ἄρ' Αὐεία τε καὶ Ἕκτορι ειπε παραστῶς 75 

Πριαμίδης | Ελενος, οἰωνοπόλων ὄχι, ἄριστος" 

Αγεία τε, καὶ Ἕκτορ, επεὶ πόνος ὕμμι μάλιστα 

Τρώων καὶ Λυκίων ἐγκεκλιται, οὔνεκ᾽ άριστοι 

πάᾶσαν ἐπ᾽ ἰθὺν εστὲ, μµώχεσθαί τε Φφρονέειν τε᾽ 

62. ἀπό ξεθεν. 
74. Είλιον. 

65 

72. Ρειπὼν---μένος θυμόν τε Εεκάστου. 
75. Ἕκτορι Εεῖπε. 

7ο. καὶ τὰ Γέκηλοι. 

62. αἴσιμα παρειπών. κατ᾽ αἶσαν. φιιοά αν εγαέ πι Τγο]απον αὖ 4ολίυὶς φίαἑιῖ: κοὶ- 
Ποεί Ῥγο 5επδι: δίογαπα οπαύπήπας φμα]α /αάΙοίαπα Βαπηπο]ίς γαῦς εγαῖ 4ο Αραρο. 

66---72. ἸἈονίος Ποτίαζας ρασπαηἴος, πθ 1π «ροµαπάϊς ορεῖς πηογας πθοίαπί. Όοη- 
ααπα πο τάσης: (πασά {πιο Ῥάσαπα οὐσετναβαπη ν]άθρίπης ἵπ Ρτω]ῇς Ροσίοα 
παρππονα ας. Τα Ὠϊοπιθάος δρο]αί Αασίτορμυπη, οἱ εκ ουσπ]έο α Ῥατίάε νι]πεταίασ ΠΠ. 
Λ. 36058. βή- Φις Ἐλεριοιος οἱ αἲ.---68. ἐνάρων ἐσιβαλλόμενος. ἔφιέμενος. ἀνσισοιούμενος. 

Ῥτορτῖε ἐπιβάλλεσθαι, Ἰ. 6. ἐπιβάλλειν τον νε] τὸν νοῦν, πινὶ νε] πρός τι, ἐπί πι. ἔαπι 
ἐπιβάλλεσθαι αὈδο]ι{ε, ἐνάρων ἕνεκα, νθὶ κατὰ τῶν ἐνάρων.---Το. καὶ τὰ, Ἡ. καὶ ταῦτα, τὰ 
ἔναρα, Ἡ. τὰ σκύλα. Ἐνί ]οη θά] ΓοΓΠ18, συλᾶν τινα 6ὲ συλᾷν τι, ιξ δ4ρ. 28. τεύχε’ ἐσύλα, 
{11 συλᾶν τινά τι. (κατά πι) αϊ Π. Ο. 428. 

7α---τιδ. Ερίκοδίαπαι ἆς Ἠοοίονο αἲ καρρΙοπΠοποπα ἸΤπποτνα Ἱπαϊορπάαπα τιτΏθπι 
Ίησνθνκο οἱ οιΙάθπα ος Ηε]οπὶ οοηδῖ]ο: οπΙ, 4π1ρρε γαίες, Εογίαπαπι Ραρπο» Ἰποηπαίαπα 
α παπηοι αφιοά Ττο]απῖς Παξοςίηπα τείοτεη», Ἀππθεναπα φιδρίσαίιιν Ἡς Ἰγαςεῖ, αἆ ΘΗ1Ώ 
Ῥ]αραπάσπι Ἠεοίουοιη ] τη αγήθπα Ρνο[ροίαπα, καρρΙσαξίοποπι Ἰπάίσρτα Ι1ῇαῖ, 

Τ4. ὑπ ᾽Αχαιῶν Ἔλιον εἰσανέβησαν. Ἰαΐοί ἴτ Ἠῖς νῖς τοῦ βιαζόµενοι. 

77. πόνος ὕμμι μάλιστα ἐγκέκλιπαι. Ῥιθπα, πάεοφιθ Γογίωια Ῥαβηα, πιααῖπιε αἰία 
εδὲ ἴπ υοὐΐν. Οι δαδάπεπας αὖ αΠφο, εἱ Ἱππϊζαπίας, Ππουπαραπές αὐῦ 6ο ἀοκασιία 
πανηί.---70. ἐπ) ἐθὺν, Ἡ. ὁρμῆν, µάλχην. αάάῑδαν Φρονέειν τε, φιαίθης ἀπποῖριις οἱ ππσπι εἰ 

Αἴσιμα.] Καθήκοντα. Παρειπών.] Πα- 
ραμυθησάµενο. Ὥσατο.] ᾽Απώσατο, 

ἀπέβαλε. 64. Λαπάρην.] Λαγόνα. ᾿Α- 
γετράπετο.] ᾿Ανετράπη. εἰς τοὐπίσω ἔ- 

πεσεν ὕπτιο. 65. Λάξ.] Τῷ πλάτει 
τοῦ ποδό. 66. ᾿Ἐκέκλετο.] Παρεκε- 
λεύετο. 68. ᾿Ενάρων.] Ἰῶν σκύλων. 
᾿Ἐπιβαλλόμενος.] ᾿Επιθυμῶν, ἀντιποιού- 

µενος, ἐπιβολὴν ποιούµενος εἰς ἀναίρεσι». 

βέλτιον δὲ, ἐπιθυμῶν. 74. ᾿Αναλκίῃ- 
ση.) ᾿Ανανδρείαις. 78. Ἐγκέκλιται.] 

Ἐπίκειται, ἐπήρεισται, ἔγκειται. ἐν τῇ » επη γ ᾗ σ ; ρ 
ὑμετέρᾳ φροντίδι περικέκλεισται ἡ σω- 
τηρία τῶν πραγμάτων. 79. Ἴθύν.] Ὁρ- 

να η . σον» 
μὴν, ὀρθότητα. Πᾶσαν ἐπ᾽ ἰθύν ἐστε 

΄ ΄ / ΄ Δ ΄ 
µάχεσθαί τε φρονέειν τε.] Κατὰ πάντα 
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στητ᾽ αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων, 8ο 

πάντη Εποιχόμενοι, πβὶν αὐτ᾽ εν χερσι γυναικών 
φεύγωτας πεσέεν, δηίοισι δὲ χάρμα γενέσθαι. 
αὐταρ ἐπεί κε φόλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας, 
ἡμεῖς μὲν Δανασίσι μαχησόμεθ' αὖθι µένωτες, 
καὶ μάλα τειρόμενοί περ' ὀναγκαίη γαρ ἐπείγει' 8ς 
Ἕκτορ, ώταρ σὺ πόλμδε µετέρχεο, εἰπὲ ὃ ἔπειτα 
μητέρι ση καὶ ἐμή' ἡ δὲ ἔννάγουσα Ύεραιας 
νγὸν ᾿Αθηναίης γλανκώπιδοο ε εν πόλει ὤκρη, 
οἴζασαω κληϊ δι θύρας { ἱεροίο θόµοιο, 

πέπλον, ὃς οἱ δοκέει χαριέστατος. ἠδὲ μέγιστος 0ο 
εἶναι ενὶ μεγάρω, καί οἱ πολὺ Φίλτατος αυτη, 

θέναι ᾽Αθηναίης ἐ επὶ γούνασιν ἠὐκόμοιο" 
καί οἱ ὑποσχέσθαι δυοκαίδεκα (οὺς ενὶ νηῶ 
/ 

ηνε ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἱ κ᾿ ἐλεήση 

ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχουε καὶ νήπια τέκνα᾽ ος 

αἲ κεν Τυδέος υἱον ἀπόσχῃ Ἰλίου ἑρης, 

ὤγριον αἰχιμητην, κρατερον µήστωρα φόβοι" 

86. µετέρχεο Εειπέ. 99. ὅ [οι. 01. καί Εοι. 
03. καί [οι. 05. [άστυ. 96. Ειλίω. 

οοηφ]]ο ορι5 οδί.---53. ἐποτρύνητον αἨδο]ιίε, 80. ὥστε µώχεσθαι. τιδὲ απίπιος εγεαεγἰέἶς, 
οοπ]γπιαυεγὴὲ το]απογατη. 

87. Βαποατα ΠΟΠ. οδί αυ Πίου ργατηπηαίσα : 4ερεραπί που! εἰπὲ σῇ μητέρι---αὐ- 
σὴν ρα σης ρσι Μιιίαία οσί δίο: ἡ δὲ---θεῖναι 5ο. μεμνήσθω το, βέσθω 
καὶ ὑποσχέσθω. Ἠδί ειιίεπι θεῖναι ΡΤΟ ἀναβεῖναι,---μητέρι σῇ καὶ ἐμῃ Ηεοιὺε».---Β0. οἴξασα. 
Πί ου ορετα Έπθαπιι5 1Πῇ. 208.---0ο. Ηαβθηιις θχοπηΡ]ιπι. ἀοθῖσαί αᾱ Ρ]άσππά ατα 
ἆεαπα ἀοπατῆ, ερ: οα]αδ πδατη Ῥοδία ποπ ἀθο]ατανίέε: αἆ εἶι5 ροεπιια ἑαπίιτη αρ- 
Ῥοβίέπτη 6596 πατγαί. ἸἈθοθαδε οδί Ππίετάιπα ἀθογαπα θἱρηα γεκία Εῇ5εα, οἱ Ῥερ]απι 
60 οοΠβΙ]Οο 65956 αἰ]αίαπα, αί 46 Ἰπ]οργεας. Ἐδί Ίου Ῥτορίες πποτῖν ναδίαίεπι 
ππθπιοταβΙ]15, 4πεπι Αἰλεπῖς εογναίαπαη Ῥαπαίμοπορογατα Ῥοπαρε ορρογαπ(αίεπι Γ6- 
οἶδθθ ποίΙπῃ θδί. Μίπετναπι ροῦδβππατα Ῥ]ασαπάαπα 6556 οθηδιῖς Ηο]οπιαςς Ες οπῖπα 
θα, φα]έθα ογθαϊία εσί Αολνῖς Ρτορίῖα 6956.---02. ἐπὶ γούνασι. Ἀο]οθί ΕΠ βἱρπιπι 
460 φοἀθη(ῖς: ἀἴνειδιιπα Ἰ]]ιιά α Ῥαμαάϊο, ᾳιιοᾷ διοπετὲς εταί, α Ὠϊοππείε εἰ [Ἴγδεο 
Ρορίμωο δασγδρθυπη. οἱ, α4 Ἀρο]]οᾶον. 11. 2, 2. Ο]ηεεῖοιις Ίοσυς Ῥιταβοῃ. ΧΤΠ. Ρ. 807. 
πο Δ- ἥνις 8Ώ ἕνος ΠΗΠΙΙ5) Ἴάυεπσοας κε στο» ΡΤΟ ἄκεστος. ἀκέντητος. ἀδάμαστο:. ποπ ιτ 

Ίαδο δα πηίςκα. 

τὰ µέρη τῆς μάχης καὶ τῆς Φφρονήσεως µετατύπωσις, ὁ τρόπο. 80. Οἴξασα.] 
ὑμεῖς διαφέρετε. 8ο. Ἐρυκάκετε.] Κω- Ἅ᾿Ανοίξασα. Ἐλήϊδι.] Κατὰ διαίρεσιν, ΄ 

λύετε, κατέχετε δΙ. ᾿Ἐποιχόμενο.] καὶ µεταποίησµ. ἸΚλεὶς γὰρ, κλειδύς. 

Ἐπιπορευόμενοι. 2. Δῄΐοισι.] Τοῖς 99. Ὃς οἵ.] Ὅστις αὐτῃ. 92. Ἐπὶ 

ἐχθρῖς. Χάρμα.] Χαρά. ὃς. Αναγ- γούνασυ.] ᾿Αντὶ τοῦ, παρὰ τοῖς γύνασι, 
καίη.] ᾿Ανάγκη. Ἐπείγει.] Καταπωεῖ. παρὰ τοὺς πόδας. ᾿Ορθὸν γὰρ τὸ Παλ- 

87. Ἐυνάγυυσα.] Συνάγουσα. Γεραιάς.] λάδιο. Ο4. Ἠνις.] Ἐνιαυσιαίους. Ἠ- 
Ἐντίμους γυναῖκας. 8. Ἐν πόλει ἄ- κέστας.] ᾿Ακεντήτους, ἀδαμάστους, 96. 

κρη.] Ἐν τῇ ἀκροπόλε. Διάλυσι, ἢ ᾽Απόσχῃ.) ᾿Αποδιώξη. ϱ7. Άγριω αἰχ- 
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ὃν δὴ ἐγὼ κάρτιστον ᾽Αχαιῶν φημὶ γενέσθαι. 

οὐδ ᾽Αχιληά ποθ᾽ ὧδέ Υ ἐδείδιμιεν, ὄρχα μον ὠνδρών, 

ὄνπερ φασὶ θεῶς εξέμµεναι. ἀλλ ὅδε λίην 19ο 

μαίεταε, οὐδὲ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζευ. 

ὧὪς ἔφαθ᾽' Ἕκτωρ ὃ) οὔτι κασιγνήτω ὠπίθησεν' 
αὐτίκα ὃ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσι ἆλτο χαμµαζε. 
πάλλων δὶ όξεα δουρα, κατα στρωτὸν ὤχετο πάντη, 

ὀτρύνων µαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνην. τος 

οἱ ὃ ἐλελίχβησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν Αχαιών. 
᾿Αργεῖοι δ᾽ ὑπεχώρησαν, λήζαν δὲ φόνοιο' 
φαν δὲ τη) ἀθανώτων ἐξ οὔρανου ὠστερόεντος 

Τρωσὶν ἀλεζήσοντω κἀτελθέµεν, ὡς ἐλέλιχθεν. 

Ἕκτωρ δε Έρωεσσιν ἐκέκλετο, μακρὸν ἀὔσως" 11ο 

Τρῶες ὑπερθυμοι, τηλέκλητοί τ ἐπίκουροι, 

ὤνέρες ἐστὲ, φίλοι, µνήσασθε δε θούριδος ἀλκής, 

ὄφρ ἂν ἐγὼ [βείω προτὶ Ίλιον, ἠδὲ γέρουσιν 
εἴπω βουλευτῆσι, καὶ ἡμετέρης ἀλόχοισι» 

δαίμοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι δ) ἑκατόμβας. Τ1σ 

ὋὪς ἄρα φωνήσας ὠπέβη κορυθαίολος Έκτωρ. 

ὠμφὶ δέ µιν σφυρὸ τύπτε καὶ αὐχενα δέρµα κελαιὸν, 

1ΟΙ. τίς ἔοι 6ἱ μένος Εισο---ν. 0055. 196. οἳ δὲ Εελίχθησαν. 

100. ὡς ἐξέλιχθεν. 113. προτὶ Είλιον. Τ14.. Γείπω. 

102---118. Ἠεοίος, αοῖο τονθιία, αἆ ατῦθπα Ῥγοβοϊδοίαιχ.---104. πώλλων δ) ὀξία 
δοῦρα. ποπ. οοδηπη Ίος, ορᾖοῖε οπῖπι οσα] ἵρεαπα Ἡθοίοτοπι ἠπορδεπίοπα, τας 1η, 
π.7, 8. πορδδαπα Γοκεπαπ[ῖς.----1ο8, ϱ. Υ]άο5 ασἶοπι Ἱέθγαπα τεςϊθαίαπα, αῖα 5.0 ατρῖς 
παωηίρις Ίππι οοππ(ογαπῖς ία (απιθν ογας τον πηταβι]]ς, ν]άες ατα τῖραί α- πι] 
(πάΐπο ἀθὶ αΠου]ας Ῥγωσεπίία», ος Ἱοπηϊπτη ΡΓΙΟΟΓΗΤΩ ΟΡΊΙΟΠΘ ο 88ηδ. φὰν δὲ σιν᾽ 
Ῥτο γὰρ, πέ 4ποφαθ Ἀομο]. Ῥ. ποίαπέ. 

11. Τρῶες ὑπέρθυμοι Ἠ]ῑαδ πρόθυμοι. 30968, Ρογίθς. τηλέκλητοι 6 Ἰοηρίπφιϊς (εγῖς 
οο]]εσεῖ, αξ ἵπ τθύθησα Ἡ. Β. 8517. 8ᾳ. νἰάππας.  ΟοΠοτίαΠοπεπα Ἠαπο νΙάπηα5 Ίαπα 
Ε. «39. οἱ 5ρε νἰάθῦίπηΙΦ. μνήσασθε ἀλκτς, πάλρείε, εχδετίθ νἱγζίθπι.---1 Γ2. γέρου- 
σιν εἴπω βουλευτῆσιν, 5ΊΠθ αποταπι αποίοίαίς Ῥοππρα Ἰπαῖο Ῥαρ]ίος πεφη (ρα ξ.---115. 
ἑκατόμβας. Αἰηιὶ εναπί ΧΠΙ. Ῥονες νς. 93. πάς Βππιαίαα, αποὰ 5αΡ. ατα Α. 65. Πηο- 
πϊξιπη ο5έ, νουσπα απηρΠοἴέεσ 49 5οἩ]θιπ] 5ασγο ἀῑσίαπη 68956. 

17. 8. 0Ἠρθο ἵπ. ἴθίσιπα τε[θοίο ἀῑοραϊε Ἡθοίοτ, Ὑἱάςς Ἱέεγαπι Ῥοεί βασαοἰζα- 
ἔσπα, αγίθπι. ποπ. ἀϊσαπα, αιοᾷ ἑα Ῥοπίέ, απ οοα]ογαπΙ. 5Θηδπη Εοπαπέ οἱ απίθ ου]ο5 

µητήν.] ᾿Άγριον ἐν τῷ αἰχμάζει' ὑφ ᾿Ελελίχθησαν.] Συνεστράφησαν. 1Ο7. 
ἓν ἀμφότερα. Λέγει δὲ, χαλεπὸν ἐν τῷ Λῆξω.] Ἔπαισαν. 198. Φάν.] ᾿Ωνή- 
µάχεσθαι. Ἀρατερόν.] Ισχυρό. Μή- θησαν. 1990. ᾽Αλεξήσοντα.] Βοηθήσον-- 

στωρα.] ᾿Ἐπιστήμονα. Φόβειο.] Φυγῆ. τα. 112. ᾿Δνέρε.] Νῦν, ἀνδρεῖοι. Ἓ- 

Μήστωρα φόβοιο.] Τὸν δυνάµενον φυγὴν στέ.] Γίνεσθε. 113. Βείω.] Βῶ. κατὰ 

µήσασθαι τοῖς ἐναντίοις. ὅ ἐστι, ἐργά- Κδιαίρεσι, βέω' καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ 
σασθαι. 90. Ὄρχαμο.] Ἡγεμόα. τ, βείω. ὅ ἐστι πορευθῶ. 114. Βουλευ- 
191. Ἰσοφαρίζει».] Ἐξισοῦσθαι. 196. τῆσι.] Βουληφόροις. 115. ᾿Αρήσασθαι-] 



ΙΔΙΑΔΟΣ Ζ. ΤΗ. ΥΙ. 904 118-----139. 

ὤντυζ, ἡ πυμώτη θέεν ἀσπίοος ὀμφαλοέσσης. 

Γλαυκος δ᾽ Ἱππολόχριο πάϊς καὶ Τυδέος υἱὸς 
ες μέσον ἀμφοτέρων « συνίτην μεμαώτε μάχεσθαι. 

οἱ ὃ ὅτε δη σχεδον ἡ Ἴσαν επ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

τὸν πρότερος προσέειπε (9οὴν ώγαθος Διομήδης: 

Τίς δὲ σὺ ἐσσὶ, φέριστε, κ καταθνητῶν ὠνθρώπων: 

οὐ μεν γάρ ποτ᾽ ὅπωπα μάχη ἔνι μυδιανείρ 

τὸ πρώ' ώταρ μον νυν γε πολὺ προβέβηκας ὁ ἁπόντων 

σῶ θάρσει, ὅ ὅτ᾽ έμον δολιχόσκιον ἔ εγχος ἔμεμας. 

ο. δέτε παῖδες ἐ εμω μθνει αντιόωσι». 

εἰ δὲ. πο ἀθανότων γε κατ᾽ οὕρανου Εἰλήλουθας, 

οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσω εἐ ἐπουρανίοισι μα χρίμην. 

οὖδε γαρ οὖδε Δρύαντος υἱἷος κρατερος Λυκόοργος 

129 

125 

139 

123. προσέξειπε. 1309. Λυκόξεργος. 

Ἠσοοίοτοπι {εκιπαπίοπι αἰδίπηί, δέρµα---ἄνπυξ Φιιπῖ αρροίία. δέρµα, ὃ ἔθεεν περιέθεεν, 
περέπρεχεν, περὶ ἀσπίδος, ὡς ἄντυξ πυµάτη. Ἀο]]σθί εοτῖαπα, αιιοᾷ ογαῦῖ οροῖ 5αρΕΓΠΟΘ 
Ππροβίέατη οταῖ, Ἰαπιίπα «τοι οράποίιπα, επῖπια δι ρατίο αργα οΠροῖ οταπα ῥτοπη]- 
ποραῖ, ου] 15 αρρα]δα εκ οοτροτίς ππούα ορτνίκ οἱ οα]οος ρικαναπέας. ᾿Ενάργειαν Ἰια- 
Ῥεί τὸ τύπσε, π Ιποθαδας δἷο ]μαπὶ 7εγίγε ἆα ρα]]α οτα, πέ Ῥτορετί. ΠΠ. τς. 32. Πέ 
7εγῖες Ἰπιο8 υεδίε Πιιοπίε γρειες. ηιιοὰ Γ1βι]]ο ον ἐἰζιάσγε ραϊίαι ἰαΐς. Ἠθριία- 
ἁ πα απίθπα θδί, η. ἀἴδορδδι Ἡεοίογεια οἩρειπα ἵπ. ἔθγριπη το]θοῖθθ: Ἱία οπ]ορπι ο 
οθυγῖσσπι 1]ε αἰζηρετε ροίμῖςς οταί απίεπι 1ο ομ]οηστι», ο τοιππάα», Ῥαΐο, ποτ οιῆ- 
ἀταία», {απίς πιαρπ ιο π]ς, αξ ἑούιτα οοτρα5 ἱορεγοί, ποδήρης. 

110---236. (Ιαπσιι5 εί Ὠϊοπιεάος αἆ ραρπαπάπα Ῥγοργθςςί, οοἠοφπαπέας Ἰπίε 5ο, 
οἱ Ἰιοδριαϊ Ίαπα 5α ἴπάε α ππα]οτίρις ]αποίο 6556 Ἱπίο]Ησαπί, ππαπονραδαιις Πίο 
ἀαἲῖς ἀἰδοράιιηί.---124. οὐ µεν γάρ ποτ--- ία Βατρεάοπ 1μγοῖος ἀππεταί, ου] να]πογαίο 
Ε. 663. ααπσιις ἵπ ἀποθιιά]ς οορῖϊ5 5ιοζθνεῖσκε ν]άονί ἀθῦεῖ.---δυστήνων παϊδες. ΠΙΙΩΙΙΟ 
Ἰοηιεπά{ ΠΙΟΓ6, ΡγΟ οἱ δύστηνοι. Ἰπβθ]ίοςν δαπῦ ΠΠ. Ἡ. ο. νο 115 φαἲ πμ Ίπ Ῥπσηα, 58 
οβοταπέ.  Ἠαρεί ἴππηση Ργίδοας 6θπο νίπα αΠφπαπα 5ἱδΙ Ῥτορηίαπα ἵπ Ίου, φας. 15 
ορείς ραγθηίος ογραπίας Ημουίς, οὗ Βιιπς ΠΠ ὥπαιδες, απο πφοτα(ἴοπεπι ππονεῦ. 

128. εἰ δέτιε. Ἠϊοπιεάϊς αΠΙΠΟ Ίσο Ιπδιάοραπέ οκ Ῥαρπα ουπα Ύθπενε οἱ Μανγίο: 
αἰς ποπ. ἵπ ππθπίθπα νοπ]ςδεί «πο. Ἔοποπάιτη Ῥοττο, ὠχλὺν, οπΗρίπεπι Ῥοδέ 
Μίπεινω ἀἴποθθδαπα Ἱογαπα θἶας οσα] Γ5ςο οΏπιδαπι, πό που Ῥοττο, αἱ απίς, ἀθιπῃ 
αρποφερτοί. Τία εί Ῥαπ]]ο Ῥοδέ Γ2ο---149, ωῖ Ἠιοπιοάςς ῬαγΙπΙ ΤΠΘΠΙΟΣ Θ556 ν]θίτιγ 
Θογ1Π1, αι 1ρ5ο ἵπ Ματίοια εἳ Ὑαπεγεπα οοπηπα]κογαί, ἵπ απίπππη τονοσαπά ατα. οσί, 
ΜΙπετγνα» οοηδί]ο εἰ ᾖ1ςδι θιΠὰ Ιδία Ρευρείγαδδθ: ΠΙΠΟ αΠίΘΠΙ, 8ΙΡΙ τοΠοίΙτη, 8αΡεγθ. 

1ήοιγσιις ΤΊτακ Ῥαουμαπα ουπα Ῥαουματιπα οποτο ουρία οε]ευταπίθπι Ππ[οκίῖς τηᾶ- 
πρι αρρτεδδας οναῦς πα] πέ 41 πο[απάπα 6] βοθ]α5 οχοσοα(ῖς οοπ]1ς. οὔὐδε γὰρ 
---δὴν ἦν. θοππιά απ θᾳ, απ Ὠίοπο 8ωρτα Ε. 4ο6. ππθπιογαν]έ ἀδ ππονίο Ῥπρηαίγα 
Ῥτορίες Ππρίείαίοπα α ας Ιπβ]ρῖ νοία. 

πε- Σεμέλης παῖς, ἐν Κυβέλοις τῆς Ὀρυγίας 

ὑπὸ τῆς Ῥέας τυχὼν καθαρμῶν, καὶ δια-- 

118. "Αντυξ.] Νῦν, η 
Πυμάτη.] Ἔ- 

Εὔχεσθαι. 

ῥιφέρεια τῆς ἀσπίδος. 

σχάτη. Θέεν.] Περιέτρεχε. 129. Συ- 
νιτην.] Συνήρχωτο. 124. "Όπωπα.] 
Ἑώμακα. 125. Ἡροβέβηκας.] Προε- 

λήλυθας, ὑπερεμάχησας, ὑπερβέβηκας. 
127. Δυστήνων.] Δυστυχῶν, ἀθλίων. 
139. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς κρα- 

τερὸς Λυκόοργος.] Διόνυσος, ὁ Δὼς καὶ 

θεὶς τὰς τελετὰς, καὶ λαβὼν παρὰ τῆς 
5 τς , 

θεᾶς τὴν διασκευην, ἀνὰ πᾶσαν ἐφέρετο 
τὴν γῆν, χορειῶν τε καὶ τιμῶν ἐτύγχανε, 

τω / 

προηγουμένων τῶν ἀνθρώπων. Παραγενό- 
προ , ον 

µενον δὲ αὐτὸν εἰς τὴν Θράκη», Λυκοῦρ- 
ς / - ΄ α / 

γος ὁ Δρύαντος λυπήσας, Ἡρας µίσει, 
τα ο Ἡ 

µύωπι ἀπελαύγει τῆς γῆς. καὶ καθάπτε- 
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δην ἡ ἦν, ὃς ῥα θεοῖσω ἐ ἐπουρανίοίσιν ἔριζεν. 

ὃς ποτε μιαινομένοιο Διωνύσοιο τιόήνως 

σευε κατ ἠγαβεον Νυσηῖον" αἱ δ ἅμα πασαι 

θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν, ὑπ᾿ ὠνδροφόνοιο Λυκούργου 

θεόμεναι βουπλήηγε: Διώνυσος 

Φύσεθ ἁλὺς κατὼ κυμα) Θετις 

δε φοβηθεὶε 195 

δ' ὑπεδεζατο κόλπω 

δειδιότα" κρατερος γαρ ἔχε τρόμος ὤνδρος ὁμοκλὴ. 

τῷ μὲ ἔπειτ ὀδύσαντο θεοὶ ῥ ῥείαι ζώωτες, 

κάν ας τυφλον ἔθηκε Κρόνου παῖς. οὐδ' ὥρ' ἔτι δην 

ἦν, επεὶ ἄθανατοιση ἀπήχβετο πᾶσι θεσῖσιν. 149 

οὐδ ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς Εθελοιμι μόχεσθαι. 

ε δὲ τις εσσὶ [βροτῶν, δἳ ὠρούρης καρπὸν ἔδουσω, 

ἀσσον ὤ, ὦς κεν θᾳσσον ὀλέθρου πείρα | ἴκήαι. 

Τον ὃ αὖθ Γππολόχριο προσηύδα φαίδιµος υἱός" 

Τυδείδη µεγόθυµε, τίη γενεὴν ερεείνεις ; : τής 

34. ἀνδροφόνου Λυκοξέργου. 

τρις ὅς ῥα θεοῖσιν ἔριζεν. ΡΟ ἐμάχετο. θιιοᾷ οἳ 5εᾳᾳ. ἀοσρπὲ, καοτῖς Ῥαοσλίοῖς Ἰαιιᾶ 
πθρθρίΐδ.---1β5. πιΊοος Βάσος οοπππεπιοταί Ἀγτηρμας, αἰάς Ῥαοσμας. ἀῑσίας.--- 124. 
θύσθλα ιιπῖνθυςο ἀῑοία ιοοΙρῖο τὰ πρὸς πὴν τελεπην, θἳ Ἄγρατα Ἱι. ]. Έ]τασία πιοηίοτη. 
---1ᾷ5. θεινόµεναι βουπληγ:, δὔπηιι]ον οι υπου]ο τικάση, {8ΥΥΟ Ππίθνά η πηπηΙ{ο απῃ- 
0, 861 ουδρῖάς αἀμησα. οὐδ' ἂρ ἔπι δην ν πα ν5. 131. ΤΟ ἔζπι--- 142. 3. 0ὔβεινα 5οἵ- 
πιοηῖς πθζηιϊ γορίϊρ]α, 1 οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν εἰ ὀλέθρου πείρατα. ὅλε εὔρος σέλειος. 

πανωλεθρία. 
144-212. Ίμουα5 ο ποὺϊ]ρηῖς. (ἱαποΙς δα φΗτρῖς οπἶρίπος οχροπῖέ, αι αἆ 

Οονιπ παπα δὲ Αἰκγραπι, ποίιπα η. Γαὐπ]]ς ποπιθπ, αἀθοηπθ αά ροθηπι!5 ολοι 9Ρθ- 
οαταπές αποᾷ οπαπῖπο παγέλονιπα πια]οτοπα ππηθγση οοπηρ]οοβίαν. Αροβσά. Τ. ο. Ρτ. 

ται αὐτοῦ καὶ τῶν τούτου τιθηνῶν. ἐ- 

τύγχανον γὰρ αὐτῷ συνοργιάζουσαι. Θε- 

ηλάτῳ ὃ ἐπελαυνόμενος µάστιγι, τὸν 

θεὺν ἔσπευδε τιµωρήσασθαι. “Ὁ δὲ ὑπὸ 

δέους εἰς τὴν θάλασσαν καταδύνει, καὶ 

ὑπὸ Θέτιδος καὶ Εὐρυγόμης ὑπολαμβάνε- 
« 5 -- ” ευ Δ ται. “Ὁ οὖν Λυκοῦργος οὐκ ἁμισθὶ δυσ- 

΄ Ἂλον Ν 3 ε) ΄ /΄ 

σεβήσας, ἔδωκε τὴν ἐξ ἀνθρώπων δίκην. 
ιά ΗΕ Εν τς 
ἀφηρέθη γὰρ πρὸς τοῦ Διὸς τοὺς ὀφθαλ- 

µούς. Της ἱστορίας πολλοὶ ἐμνήσθησα», 

προηγουμένως δὲ ὁ τὴν Βὐρωπίαν πεποιη- 
κὠς Ἐὔμηλας. 132. Μαινομένοιο.] Μα- 

νιοποιοῦ. διὰ τὴν μέθη». ὡς, τὸ χλωρὸν 
δέος, τὸ χλωροποιόν. ἘΤιθήνας.] Ἐροφούς. 

133. Σεῦε.] Εδίωκεν. ᾿Ηγάθεον.] Αγαν 

θεῖον. ἩΝυσσήϊον.] Την λεγομένην Νύσ- 
σαν. "Όρος δὲ λέγει τῆς Θράκης νῦν. 
Ἐν ἄλλοις Νυσσήτον, ἡ Διονύσου δια- 
πριβή. Ἡ δὲ Νύσσα ἐν µέντισι χώραις 
ὄρος, ὡς ἐν Βοιωτίᾳ καὶ Θράκη, καὶ Αρα- 

ΥΟΙ.. 1. 

βίᾳ, καὶ ᾿Ινδικῇ, καὶ Λιβύη, καὶ Κάξῳ. 
«{ Δ /. ς ” / Να .ω 

ὅπου δὲ πόλις, ὡς ἐν Καρίᾳ, καὶ ἐν τῷ 
- / .. 

Καυκασίῳ ΌὌρει. ὅπου δὲ »ῆσο, ὡς ἐν 

Νείλῳ τῷ πυταμῷ. Οὐ δεδήλωκε δὲ ὁ 
Ποινητὴς, ἐν ποίᾳ Νύσση τὰ περὶ τὴν 

: 
Λυκούργου δίωξιν ἐγένετο. 134. Θύ- 

- Δ - . 

σθλα.] Οἱ μὲν τοὺς κλάδους, οἱ δὲ τοὺς 
ϱ- ν 

θύρσους, τοῦτ' ἐστι, βακχικὰς δράκας, ὃ 

ἐστι, Διονυσιακὰ μυστήρια. ἔνιο δὲ 
πάντα κοωῶς τὰ πρὸς τὴν τελετή». 

135. Βουπλῆγι.] Τῷ πελέκει' ὅτι αὐτῷ 
/{ -ω ΔΝ 

πυπτόµενοι οἳ βύες ἀναιροῦνται. οἳ δὲ 
, αν ; µάστιγι, ἐπεὶ ἐκ βύρσης γίνεται. «Φο- 

ν βηθείς.] Εἰς φυγὴν τραπεί. 137. Ὁ- 
μοκλ].] ᾿Απειλῃ. 138. ᾿Οδύσαντο.] 
ὨὨΏργίσθησαν, ἐχολώθησαν. “Ῥεῖα ζώον- 

τες.] Ῥᾳδίως καὶ ἀπόνως ζῶντες. 149. 
᾿Απήχθετο.] Ἐμισεῖτο. 142. Ἔδωσυ.] 

᾿Εσθίουσι. 143. Θᾶσσον.] Ταχύτερον. 

Πείρατα.] Πέρατα. 145. Γενεήν.] 
η Τ 
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οἵη περ φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ὦνὸρ ὦν. 

φύλλα τα μέν τὴ ἄνεμος χαμώδις χε ἄλλα δὲ ϐ 
τηλεθόωσα φύει’ ἔαρορ δε επιγίγνεται ὥρη) 

ὣς ὠνδρῶν Ὑενεη, ἡ μεν φύει, ἡ ο ὠποληγει. 

εἰ ὃ εθελεις καὶ ταῦτα δαήμεναι" οφρ εὐ εἰδης 
ἡμετέρην Ύθνεην, πολλοὶ δέ ο. ὤνθρες ἴτ Ισοσι). 

ἔστι πόλις Ἐφύρη, μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο, 

ενθώδε Σίσυφος έσκεν, ὃ κερθιστος. γένετ᾽ ὠνδρῶν, 

Σίσυφος Αἰολίδης. ὁ ὃ ἄρα Γλαῦκον τέκεβ υἱόν. 
ο... ”ω ὃ 3 / 

αὐταρ Γλαῦκος ἔτικτεν ἀμύμονα Ῥελλεροφόντην. 

1489. Εέαρος. 15ο. Γειδῆς. 

τ4ς---Ί49. Ῥιίο δοπίθοηΊαπα 5ο Ργουράςτο : 
οκ 60. ν]γίιίθια 1ΠΘΑΠΑ ο ΙπιαζαγαΣ, 
οαίθ, ορίριις οἱ οχἰκιϊπια(ίοπθ. 
{ογιη ές νθυδι5. 

147. 145. φύλλα σὰ μὲν π᾿ ἄνεμος χΐει, ἄλλα δὲ--.ρτο φύλλων τὰ μὲν---τὰ δὲ. 

Ἰήό----ιςς. 115. νΙ. 

; ὕλη 

'5ο 

155 

151. ἄνδρες [ίσασιν νΙ]0δι15 νευςιι». 

απογκπη 46 6ΕΠΘΥΘ ππθο τοραᾶς ὁ πανί 
ΑΝ] Ππκίαυῖ]]τις ΓαπηΙΠαττη δρ]επάοτε ασ [ο]ί- 

Αι να]δο ]αΐς αἲ σειονῖς Ἠιππαπὶ Εαβιμίαίθιη 16- 

Ῥουτο 
ἔαρας δ' ἐπιγίγνεται ὥρη, Ραπ]]ο ἀατίος Παπσύαγα, ἐπιγίγνεται δὲ αὐσὰ (πὰ φύλλα) ἐ ἐν ὥση 
ἔαρος, αιρπαδοιπίτς. οηίπι ΓΓΟΠάΘ5 πονα η Ππειηίο. γπρανί5 ταο ονας ἄλλα 
Φύλλα ὕλη θάλλουσα φύει ἐπιγιγνόμενα ἐν ἔαρος ὦρη, Ἡ. Ἆρι. 

149. ὧς ἀνδρῶν γενεὴ, ἡ μὲν φύει, ἡ δ' ἀπολήγει, πέ να]ρο αορίρίθαα φύει Ῥιο ιαδοΙ{η" 
Φοέπι εδ, οοηίνα ΡΗΤΗ Ρτασίαῦ Ραΐο; νίπι αοίῖναπι πεὔπθγθ, γενεή, (τὸ γένος ὠνδρῶν, 

ἄλλο---ᾱλ λο) ἡ ᾗ μὲν φύει αν ἡ δὲ ἀπολήγει φύειν ἄνδρας. 

15ο. εἰ ὃ ἔδέλεις καὶ ταῦτα δαήµεναι, δαρρ]οπάαπα δά18;, ἀἶκοθ, αιάϊ εκ 1ηθ. νο] λέξω, 
δηλώσω, ὄφρρ εὖ εἰδῃς---πιοτο Ώρα ἴπ Ἠοπιθτο Ἱπρηϊπῖς ονίο, αί αροᾶοδῖπ τεορδοαπέ 
Ἠοπιίπθ», σεδία οἱ πα τοσα ἀθο]αταπίθ. 
Ὠθτε: 

Ἐησίας οδθεῦ Ιπίετριποίοπθ τηπίαία οχκρο- 
εἰ ὃ θέλεις, καὶ παῦτα δαήµεναι 8ο. µέμνησο, τὲ 5ἲί ΠπβπΙενιις Ῥτο Ππιρθγαίίνο: 5ἳ 

{απ1θη νῖς, 4ἴ9ορ οί Ἠτροι---151. οἰδὶ ϱΘΠΙΙ5 ΠΠΘΙΠΙ πο οΏβοΙγατη ον. 
152. (Οοτίπί]ιο 5ο 6.56 ογίιπα ο ΡΘΠΙΙ5 α ΒΙΚΥΡΜΟ Ἐομάα ἆποστεο ρτοβίοίασ απο. 

μυχῷ Άργεος ἵτπ ἨΕΙΟΡΟΠΠΘΦΟΣ πλ] αιπρΗτας. 

Νῦν, γένος. Ἐρεείεις.] ᾿Ερωτᾷς. 147. 
Χαμάδις.] Χαμαί. 14δ. Τηλεθόωσα.] 
Θάλλωσα, εὔθωλῆς δένδρεσι 

Φύει.] Αὔξει. 16Ο. Δαήμεναι.] Μα- 

θεῖν. 151. Ἴσασι.] Γιγνώσκουσι. 152 
Ἐφύρη.] Οὕτω τὸ πρότερο ἐκαλεῖτο ᾖ 
Κόρινθος. "Ἔστι δὲ καὶ Θεσπρωτίας πρι 

Φυρα. Μυχῷ ᾿Αργεος.] Τῷ ἐσωτάτφ 

τόπῳ τῆς Πελοποννήσου. “Ἱπποβότοιο,] 

Ἱπποτρόφου. 1543. Ἔσκεν.] ᾿Εγενήθη, 

ὑπῆρχε. Κέρδιστος.] Συνετώτατος. 'Ἑν- 

θα δὲ Σίσυφος ἔσκεν.] Διὸς τὴν ᾿Ασωποῦ 

θυγατέρα Αἴγειναν ἀπὸ Φλιοῦντος εἰς Οἱ- 

γώνην διὰ τῆς Ἰορίνθου µεταβιβάσαντος, 
Σίσυφος ζητοῦντι τῷ ᾿Ασωπῷ τὴν ἆρπα- 
γὴν ἐπιδεικνύει. 
σατο εἰς ὀργὴν καθ ἑαυτοῦ τὸν Δία. 
Ἐπιπέμπει οὖν αὐτῷ τὸν Θάνατον. Τοῦ- 
τον δὲ κρατεροῖς δεσμοῖς δήσαντος τοῦ 

Σισύφου, συνέβαινεν οὐδένα ἀποθνήσκει», 

ε 
οὐσα. 

Καὶ διὰ τοῶτο ἐπεσπά- 

“Ἄιϊδην. 

Οα]μάαίε Ππδίρηϊς ΙΥΡΗΙΙ5 νείοτο 

ἕως λύει τὸν Θάνατον ὁ Αρης, καὶ αὐτῷ 

τὸν Σίσυφον παραδίδωσι.. “Ὁ δὲ πρὶν ἢ 

ἀποθανεῖν ἐντέλλεται τῇ γυναικὶ Μερό- 
πη, τὰ νενοµισµένα αὐτῷ πέμπειν εἰς 

Καὶ μετὰ τὸν χρόνον οὐκ ἀποδι- 
δούσης τῷ Σισύφῳ τῆς γυναικὸς, ὁ "ιδης, 

πυθόµενος, µεθίησι αὐτὸν ὡς τῇ γυναικὶ 

µεμιγόμενο. “Ὅ δὲ εἰς Κόρινθο ἀφικό- 
µενος, οὐκ ἔτι ὀπίσσω ἄγει. Καὶ γη- 

ραιὺν αὐτὸν ἀποθανύντα κυλιδεῖν ἠνάγ- 
κασεν εἲς Αιδου λίθον, πρὸς τὸ μὴ πάλιν 
ἀποδράναι. Ἡ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ- 
Τσ5. Αὐτὰρ Γλαῦκος ἔτικτεν ἀμύμονα 
ἨῬελλεροφόντην.] Οὗτος πρότερον ἐκαλεῖτο 
Ἱππόώους, ᾿Ανελὼν δὲ Ῥέλλερον τὸν Ἰο- 
ῥωθίων δυνάστη», Ῥελλεροφόντης ἐκλήθη. 
ν δὲ Φύσει μὲν παῖς Ποσειδῶνος, ἐπι-- 

κλήσει δὲ Γλαύκου. Λαβὼν οὖν παρὰ 

Ποσειδῶνος τὸν Μεδούσης τῆς Γοργόνος 

Πήγασον πτερωτὸν ἵππον, (διὰ γὰρ τοῦ- 
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τῷ δὲ θεοὶ κάλλος τε καὶ Ίναρεην έρατευην 

ὠπασαν. αὐτάρ οἱ Προίτος κακα µήσατο θυμώ" 

ὃς ῥ᾽ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος εν 

Αργείων. 2εὺς γαρ. οἱ ὑπὸ "ο. ἐδάμασσε. 

τῶ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο, ὌΆντεια, 

κρυπταδίη φιλοτητι μιγημεναι" ... τὸν οὔτι 

πει ἀγαθα φρονέοντα δαίφρονα Ῥελλεροφοντην. 

ι δὲ Ψευσαµενη Προῖτον (θασιλήα προσηύδα᾽ 

1όο 

150. γάρ Εοι. 

έωπα: 9ἱο ν. ο, Ῥιπάαν. ΟΙ. ΧΓΠ. 72.---156. ἠνορίην ἐρατεινὴν Πινεπί]οπι νἰσουεή!, ϱαῖ 
ἹΙΟΠ 9956 Ροΐοςί ηἶςί αππαθ[]]ς,----Γςδ. ἐκ δήµου, ο ον]ίαίο, ο ἵθντα οἶοοῖ, οῖα 15ο πιᾶ- 
Ἱουΐριας ορίρας ρο]οίαι.  Βο]σοι οραῖν Γαος εις Βο]ογορ]οηπίος πη]15 ογτοσίρα5 
ναραϊις αᾱ οσα οοπ[αροταί, οἱ αὖ εο οχρίαίις αριιά ευπα γῖχεταῖ. Ῥοδίοα αὐ Απίοα 
τοπίαιϊ ρα ουῖς. ουἰπαίπο αοοκαίας α- Ῥτωίο ατῃθ εχοοί οτε ἠπδκις εσι οἳ αβίτο ἴπ Τγ- 
οἵσπα αὰ αουαίοας Αρο]]οᾶ. ΤΙ. 3. τ1.---150. Ζεὺς γάρ οἱ (Οναίο) ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε 
90. αὐτοὺς, τοὺς Αργείους. Απζημιις Ἰοψτιοᾶ! πιοςιι5 οίαπα Πο οὐδοτναπάς: ὑπὸ 
σκήπτρῳ, ιιέ Ἱ. τςό.. καί οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ λιπαρᾶς τελέουσι θέµιστας. 50 Φμοπο, Ππροτίο. 
Ἐϊ δαµΏναι, δαµέντες, 2εδμηµένοι, ΠΟΠ. ᾿Ἱποᾶο δέ ορῖ, ν]οιῖ, πεᾶ οἱ, αἶδας Ἱππρθγαξας, 
αἰεοτῖας ἀῑλοπϊ καλ]θοῦ, ν. ο. Π. Γ. 181. Ε. 178. 04. Τ. 194. τα εί ἆς ππαΠενίῦτις Ίου 
ἵρευπα ανα νοπίε: Ο4. τ. 269. αγοιυί απίοπα Ἡ. ]. ἀῑοα ο Ατροζάσπι Ιποο]απές παπα 
Ττγπί]ιο τορπαὺαί Ῥτωίις.---16ο. τῷ δὲ, Ἱἴργιπα αά Ῥεϊογορμοπίθπα τοῖς. ἴπ απί]- 
αποπίρας Παποίιτα 5ῶρο ον ραιι]]ο αδροτῖος. Ἀοτίος αληιῖς Ἱέα πιθποτασεί: Ῥτοία», 
ορίρας ργῶνα]οῃς Ππίος Αγρίνος, αἶβας τορπαδαί, 1ρθο Ῥο]]οτορ]οπίεπα οράοτο οοθρῖς 
παπα Ῥτωῇ πχος Απίοα, Γπακίτα α 5ο κο]Ποϊαζανα αἲ «αρταπα Ῥο]ογορμοπίδια αἆ πιᾶ- 
πέαπα ἀθιπ]οταί (σπα παπα ριιάοσῖς 5 (δα! οπι. 

157. αὐτάρ ξοι. ναὶς. κάκ᾽ ἐμήσατο. 

το ἔσχε καὶ τὴν προσηγορία», ὅτι ἐκπε- τὴν ἰδίαν θυγατέρα εἰς γάμον, Κασάν- 
πηδήκει ἐκ τοῦ τῆς Γοργόνας τραχήλου, ) 

τούτῳ ἐπῳχεῖτο" 

φόνον, Ῥέλλερον γάρ τινα, ὡς ἔφην, τῶν 

"Άργος. 

Ἐνχὼν δὲ παρὰ Προίτον καθαρσίων τοῦ 
βασιλέως, μετ αὐτοῦ διέτριβεν. "Ἀντεια 

δὲ ἡ Ἡροίτου γυνή, ἐρασθεῖσα τοῦ Βελ- 

εροφόντου, ἐδέετο ὅπως συνευνασθη. Ὁ 
δὲ δεξιούµενος τὸ ὅσιον, ἀντέλεγεν. “Η 

δὲ ντεια, δείσασα μὴ τῷ Προίτῳ προ- 

κ μα ; ο 
ὃραν, καὶ τῆς βασιλείας µοίράν τινα. 

Ν ΄ . /. / Ν 9 ΑΝ 3. / αὸ στ 
καὶ δράσας ἐαφύλιο Λέγεται δὲ, αὐτὸν ἐπαρθέντα ἐφ᾽ οἷς 

ον ος 
ἔπραξε, θελῆσαι μετὰ τοῦ Πηγάσου τὸν 

αὐρωνὸν κατοπτεῦσαι. 
Ακαῖ ον , , Β ο δη ς 

πολιτῶν ἀποκτείνας, φεύγει εἰς Ίὰ γὰρ νῶτα, ὡς 
” Ν. τΞ εσα "ν., ὃν 
ἔφαµεν, πτερωτὰ εἶχεν ὁ ἵππος. Τὸν δὲ 
Δία µηνίσωντα, οἴστρου ἐμβαλεῖν τῷ 

, . 
Ἡηηάσῳ. Ὃθεν ἐκπεσεῖν μὲν τὸν Βελλε- 

᾿ - ς 
ροφόντην' κατενεχθηναί τε εἲς τὸ τῆς 

{ ͵ κ ομΗ ς Λυκίας πεδίον, τὸ ἀπ᾿ αὐτοῦ καλούμενον 
- - - 

᾽Αλήϊον πεδίο’ ἀλᾶσθαι δὲ κατὰ τοῦτο 
- 3 ” 

λαβὼν ἐξείποι τοὺς αὐτῆς ἔρωτας, ἔφθα- 
σε, τοῦ Βελλεροφόντου κατειποῦσα, ὡς 

3 ς 
ἄρα βουληθείη βιάσασθαι αὐτήν. Ὁ δὲ 
Προῖτος αὐτόχειρ μὲν οὐκ ἐβουλήθη ᾱ- 

ποκτεῖναι τὸν Βελλεροφόντην, πέµπει δὲ 
1.Ν Γ / ΔΝ Ν Ν ” αὐτὸν εἰς Δυκίαν πρὸς τὸν πενθερὸν Ἰο- 
- ον μάς ͵ 

βάτην, ἀδοκήτως καθ ἑαυτοῦ κοµίζοντα 
γράμματα. Ὁ δὲ πολλοῖς αὐτὸν ἐγ- 

Μ. 

γυμνάσας ἄθλοις, ὡς οὐχ ἑώρα φθειρό- 

µενον, ὑπετόπησε, κατ᾿ αὐτοῦ στρατεῦ- 

σαι τὴν δεωὴν διαβολήν. Οὐ γὰρ ἂν 
τοσούτων κακῶν ὄχλον, μὴ ἀθῶος ὢν, τῇ 

” - δνγάμει κατηγωνίσατο. ᾿Εδωκέ τε αὐτῷ 

πηρωθέντα΄ τὸν δὲ ἵππον λαβεῖν τὴν ᾿Ηῶ, 
δεηθεῖσαν τοῦ Διὸς, δῶρον πρὸς τὸ ἀκόπως 
περιϊέναι τὰς τοῦ κόσμου περιόδου. Ἡ 

ἱστορία παρὰ ᾿Ασκληπιάδη ἐν τραγώδου- 
µένις. 156. Ἠνορέην.] ᾿Ανδρίαν. Ἓ- 
ῥρατεινήν.] ᾿Ἐπέραστοω, καλήν. 1597. 
’ Μ. 

Ώπασαν.] Ἔδωκαν, περιεποίησαν. Ἓ- 
µήσατο.] ᾿Εβουλεύσατο, νῦν δὲ, εἰργά- 
σατο. 158. Ἔλασσε».] Ἐξήλασεν, 

ἐφυγάδευσε. 16ο. ᾿Ἐπεμήνατο.] Ἔ- : 
µάνη. Δῖα.] Ἠτοι, κρατίστη, εὐγενε- 
στάτη, 161. Κρυπταδίη.] 
Λαθραίᾳ καὶ μοιχικῃ. Μιγήμεναι.] Μι- 

κ» Τ 3 

εἰρωνικῶς. 
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τα ὢ Πρατ, ἡ κόκτανε Βελλεραφόντην, 

µ ἔθελε φιλότητι μιγήµεναι οὐκ. εθελούση. 1ός 

ο. τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν, ὦ οἷον ἄκουσε. 
παρ μέν ῥ᾽ ὠλέειμε, σεβώσσατο γαρ τόγε θυμῶ, 
πέµπε δὲ µε Δυκήηνδε, Τόρεν δ ὄγε σήματα λυγρα 
γράψας ἐ εν πίνακι πτυκτῷ θυµοφθόρα πολλὰ, 

δει ξαι δ) ἠνώγει ᾧ πενθερῷ, οφρ ἀπόλοιτο. 17ο 
αὐταρ ὁ (8η Δυκίηνδε θεῶν ὑπ' ἀμύμονι πομπή. 

ο) 

ολλ οτε δη Λυκίην ἴζε, Ἐώνθον τε ῥέοντα, 

προφρονέως μυ ττεν ὄναξ Λυκίης εὐρειης" 

Θνηµαρ ζείισσε, καὶ εγνέω [9ους ἡ ἱέρευσεν. 
εἩ/ 

ἀλλ᾽ οτε δη θεκώτη ἐφάνη ῥοθοδώκτυλος ᾽ Πως, πι 

καὶ τότε μυ ἐρέεινε, καὶ ἥτεε σήμα ἰδέσθαι, 

ὅ ττι ῥά οἱ γαμβροῖο παρα Προίτοιο φεροιτο. 

αύταρ ἐπειδὴ σημα κακον παρεδεζ ωτο γαµβρου, 

πβώτον ͵ μέν ῤα Χέμαιραν ἁμαιμακέτην ἐκέλευσε 
2/5 

πεφνέμε. ἡ αρ ἔην θέῖον γένος οὐδ ὠνθρώ αρ 190 

πρ όσθε λέων, οπιθεν δὲ ρώκων, µέσση δὲ χίµαιρα, 

Ἂνὸν ὁ ὠποπνείουσω πυρος μένος αἰθομένοιο. 

166. τὸν δὲ Εάνακτα. 17ο. Γῷ. 173. τῖε Γάναξ. 
176. σῆμα Ειδέσθαι. 177. ὅτι ῥά [οι 

164. τεθναίης----ἤ κάπτανε, κατάκπανε. Ῥτο: ἤ τέθναθι, Ἄ ατεῖνε. Οιοᾷ Ἰ]μαβῖπε θε: 
Ῥογῇςεῖ, π]ςῖ Ργνθοτῖς Ποπιπθπαι οὐοἰάεπᾶο. εἰ βούλει ζῆν, ἐκεῖνον ἄνελε, αἲν Ἀομο]. Ἑ. 
απαθὶ 1π ν]ζε Ῥετίοπ]ο γδυφείιχ 1ρ5ε Ῥγωίμς. μοὶ οὐκ ἐθελούση. 6ἳ 166. χόλος ἔλαβεν τὸν 
ἄναμτα τούτου ἕνεκα, ὃν, οἷον, ἤκουσε.----167. σεβάσσατο γὰρ τόγε, τὸ κτεῖναι αὐτὸν (ΒΏ(ΠΙ8ΤΩ 
Ἰοβρίέθπα πας γοἡσ]οι β))] ἀπικῖέ {αοθτθ Ίου.--- 168. πόρεν δ' ὄγε σήµατα λυγρὰ, ἀ4θ- 
αῑε οἳ ρει[οτοπάας α «ουαίοι ποίας {αρο]] οοπαρΙσα( Ἰπκου]ρίας. σήματα, ποίς, 
πιαρακτηρες, ἱρηα, οπ/ήδοαπΙθ. ρεηθιῖς, δίαιτα Αγπιρο]ῖσα, οκ. γαβιδσειπο, Ἰοπαίπατηα 
1ΠΟΓΘ 58Η58. αΠΙπηΙ ἀοο]αγαά1. γράφειν θδί ἔΐειν «ὀα]ροτο, Ιποάθγο. ἐν πίνακι ἵπ ἵαρι]α 
Ίσπθα, ομῖ ΙΠοῖδ8 θδεοΠπὲ ποία. Ἠοο αἰπαρ]Ιοἰφαίπιαπα 6556 νἰάδίιις, αιιοά νειρα ο ε- 
παπί, Επογηίης Ηίίειι ΒΙΟ ορΓῖΒ Πηδοηίρίς, οβ]οῖ οκ νοτθῖς Παιιά Ῥοζεςί: ἀοοεπ- 
ἁ σπα Πάριο ορ αΠπάςθ, 5ἳ Ἠου δίαίαθτῖς.  Οσπι οοπαρΠσαία ταβο]]α ἀῑσαίιιτ Ε1156, 
πηθύθδςθ θδὲ, τὸ Ῥΐπας ο58οπέ πρι] Ππίσγίογο δια 5αρεγΠοῖο ποῦῖς αἱρπαίο, ὑαπα Παπούα, 
π{ πο Ιπίεπονο ραρίπα Ἰαίετοπί, Πο Πραίω οἱ ομείσπαίς Ἰασίεπις Ῥοίεταηί, 60 
οΙ Ῥον[ονεραί Ιρηατο, ΟΟΠΗΠΟΓΘ σήματα λυγρὰ, Ποίαδ αίποςθδ, θυμοφθόρα, οχἰζία]θ», αι]- 
Ῥα5 ππωπάσέπα ετας, αἱ Ῥε]]ετορ]οτ ο ππθάίο (ολετείαν. Ες Ἰίαφας ἑαρα]α φἰτη 115 
Ῥαρ η ]απίπα 5οιι ἀἱρίγολιοσαπι. 

1Γ1. θεῶν ὑπ' ἀμύμοι πομπῇ βἱπιρ]οῖίου Ρτο ἄγαθῃ αοθἹρο.----ἩΤ4- Τ,οσι8. ποαδ]]]ς 
Ργορίευ ΤΠΟΓΘΠΙ ιοδρίαϊ απ ιπη. στα το. ἐκέλευσε, Ἰαμ1ογε 86Η5Ι1 5 Ππ]απατς, Ιππροδι 6 

οἳ Ἠπο Ἰαῦογθπας οκ πιο υἱσο Ἠογοῖσο, 1ο Ἠθτοίθας παγγαίας πιασποστη ἀῑκοι]- 
ΠΙΠΙΙΠΙ θιιπάογαπ πθοθρκ]ίίας αὖ αφπο Γαρία 6556: 5ὶςο ο αφοπῖ α Ῥεμας ἨΗετοι] αὐ 
Ἐτγείμοο.----18δο. ἡ δ' ἄρ ἔην θεῖον γένος, οὐδ ἀνθρώπων, ἀποπνείουσα" Ἱξα ]ηρε νουρα. 
βεῖον γένος. ΥΙ485 ΠΟΙΙΟΠΕΠΙ τοῦ θείου 1Πί6Υ νοίσνος, Έα πποπΦίτιπι αΡαοῖο ασ {οτππα 
Ἰαιιά Ἠιήαπα: τεραπῶδες καὶ παρὰ φύσιν. ο] 1ρ]ίις 5 πμ]. γοδίαῦ 41 ήά ταῦ θετον δἷῖ: 
εροοῖθν ποἩ. Ποπι]πίς.---1δ1. Ἐκ πιοπίο Ἠοπιοτί, οἳ νθυςιι πὺ 60 θε ρτοίοοί5, Ο]- 
1η Γέ οοσρις οπρτίπαπα, οπρῖ(ο Ἰεοπίπο, δ οαιάα. δεγροπίς: {ίαφε, οἱ εβ]αν]έ 

γῆναι, συνελθεῖν. 164. Κάκτανε.] ΙΚατάκτεινε. 



Ε1Η. ΝΙ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. τ8Ἀ---τοό. 900 

καὶ τὴν μεν κατέπεφνε, θεών ;τερῶεσσι πιθησας. 

δεύτερον αὖ, Σολύμοισι μαχήσατο κυδαλίµοισι" 

καρτίστην δη τήν γε μάχην φώτο θύµεναι ἀνδρῶ». 18ς 

τὸ τρίτον αὖ, κατέπεφνεν Ἄμαζονας ἀντιαείρα». 

τῶ δ ἆ ἄρ ἀνερχομένῳ πυκμὸν δόλον ἄλλον ὔφανε. 

κρμας ἐκ Λυκίης εὑρείης φώτας ἀρίστους, 

εισε λόχου τοὶ ὃ οὔὖτι πάλη οἴκόνδε γέοντο᾽ 

πάντας γαρ κατεπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντη». 19ο 

ἀλλ) ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῦν εόντα, 

αὐτοῦ μι κατέρυκε, δίδου ὃ όγε θυγατέρα ἡ ην 

δώκε δὲ οἱ τιμής βασιληΐδος ἡ ημισυ πώσης. 

καὶ μον οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, 

καλον, φυταλίης καὶ ὠρούρης, ὄφρα νεμοιτο. 10ς 

ἦ ὃ ἔτεκε τρία τέκνα δαΐφρονι Βελλεροφόντη, 

184. νι]ς. µαχέσσατο. 1868. βαῖε απαΙοΥ Ἰεοίῖο----εὐρείης εἴκοσι 
φῶτας. Γείκοσι. 180. πάλιν Εοκώδε. 102. θυγατέρα ξήν. 

103. δέ [αι. 194. μέν ἔοι. 

Ίσηθπῃ, οπρίίο Ἰθοπῖπο ἴσπθπα βρίγ8956 ἨΠθοθςςθ θ5ί.-- «193. 9εῶν τεράεσσι πιθήσας. ΒΠΙΤΙΟ 
Ῥος ρτοβῖαία οοπβτππαίο. ο λα Βιογίηέ, Ῥοδία ποορνοῖες Ῥροδὲ Ἡοππθγπι Ῥερασιις 
πιθπηοτα(τι8 εδί.---184. Α]ῑοτ Ίαμος, Ῥαρπα οὐπα Ῥο]γπαίδ, πποπΏυπα Ἰωγοῖ οοπβηῖα 
ατα ἸπκιάθηΏριαδ.-- τς. 1ρ56 Ῥγοξρδδιις οσί, Ἠαπο Εαΐςδς Ῥήρπαπα ποθγπίτηαπα, παπα 
ππφαπα Ἰπ]κκοι,---δ6. Βρεσίας Ίου αά Γαπιαπα απ παπα 4ς Απιαποππη ἱποικαίοπθο 
1 Αδίατη. ο). Τ. 1890. 

187-109. Τπ τοδῖξι δόλον, λόγον, εἳ φἰτιχῖε, οοἰ]οσαεῖς ἵπ Ἰησῖά]ς ν]τὶς Ρογεκατηῖς. 
Βπα]]ς πανταΠο 4ο Τγάθο Δ. 4091. δα. ἵπ τοῖσι α που. Αά 5αησαπα απίοπι ντα 
Ἠοτοῖος φρεοίαἰσείτπα εν υἱγίας ἐν λόχω, 56 αί 1ρ5ο αΠηαῖς ἴπ Ιηδίά 5 οοΠοσαέας 
Βιοτῖε, δει αἲ, ααεπιαάπποά ατα Ἠϊο, οκ Ιηδ]άῆς κἰρῖ κίγιασῖς ας Ππουϊηπαϊς ἀῑκοος- 
φογ]ῖ, 

191. Ῥον νΙγειίοπα Ῥγοδαίατ φις 65ο ἀῑνίπα «τρο Ῥγορπαίις. Ἠϊπο Διογτενεῖς. 
θεοῦ γόνον. 8. παῖδα. δ. ἀπόγονον---103. τιμής βασιληϊδος ἥμισυ πάσης. Ἐθρπὶ Ρατίεπι 
ἁππϊάῖατη, ποδίτο 5θησα. ἀῑσίαπα, ἆατο νὶκ Ροϊιυές ποπ επί δα οταῦ πι ΤΘΡΠΟΓΙΤΗ 
οοπάἸτῖο, αὲ ρτον]ποῖας οἳ ἴθιτας οτη Ἰποο]ῖς ἀοπατε αιιῖ νεπάετε τθρες Ρος5οηῖ, ϱ11Ο- 
ταπα Ἱππρεπίαπα ογαξ αἀπποάπα οἰγοιπηδοτίρίαπη : πϊςὶ Εοτζθ ἵπ ἐουσῖς, ηπας 1ρδί δα β]ι- 
σαταπῖ, Ἠου 15 Ἡς Εξ αὐ ἵπ ορρίαϊν ἈΠοσκοπίος ΑΟ Ῥτο ἀοῖε οβεγεπά15 αὖ Άσα- 
ΠΙΘΙΩΠΟΠΘ (1. 1490. 54.) κακρϊσασϊ Ἠσοι. Ἐεσιπα (αππεη εγαί ῬογΏο αφια αρτί, τὸ τέ- 
µενος: Ῥοβ5θί ου Ιπτε]1σ, αἱ ρατς ἀἰτηϊά]α ποῦ τεμένους ἃ τοσο ἀαία οδδοί: αέ ἵπ παγ- 
ταβίοπε 4ο Ῥτωίο αρ. Αροϊιοά. ΤΙ. 2. δ. 4. 5ᾳ. Τία Ῥοτάο αφια αρτί τορῖῖ ἁπία Ῥε]εο 
1ίά, ΤΠ. {ον 1. εἳ Ῥ]ιαπίοί Π. 1. 470. 48ο. Αί νθυσι ία ἶπα 5θηιιθηίθ 104. 1ρ5ῖ 1γο 
Ἠε]]ετορ]οπ αστπα οκ ἰππη αδσηασςε πατταπίις. Ἐταπε τση Ῥγείθτθα πηνηία, 
πί οχογοαπα ἀποσγεπί, 5οπ πα οὗ ρορα οοποῖ Πα Ἰαβετοπί, 5αστα ογαγεηέ, ἔππα Ἠο- 
110Υ05, γέρα, θιι αἲ ἀῑσιιαίοπη ρεοίαβαπξ, 801]. προεδρία, ἵπ ερα]ῖς Ῥογίο νΙπῖ εἰ ορῖ 
Ροβίος εἴο. Ἠπφο Ῥροΐπετο σοπιπιιπἰσαγὶ οππα Βο]ετορλοπίε: οἳ που νιάθίαγ ἀθο]αταγί 
Ρες νεινα: τορπ], 5. Ἀοποσῖς τορῖῖ αὐπιαζιηα άαγα.---194. 5. σέµενος φυταλιῆς καὶ ἀρού- 
ϱη5 τάµον ἔξοχον ἄλλων, καλὸν, ΒΡΤΙΤΩ αδεϊσπαγιαπέ οχἰπαπη, Ῥγωο]αγτη, αἆ οοἰεπά πα, 
Ροβδιάθπά πα, ὄφρα νέµοιτο. (6 Οὰ. Δ. 183. ἔκηλος Τηλέμαχος τεμένη νέµεται.) ΑΡεΥ 
εταῖ ρασίση ατυακς ας νεῦιι5 οτεπά]5, ρατιῖπι αγαξῖοπῖ 1άοπειι5. 

102. Ἡν.] Τὴν ἑαυτῦ. 193. Τι Ἅµενος τάμον.] ᾿Απέτεμων τόπον τιά. 
μῆς βασιληΐδος.] Της βασιλείου. 194. 105. Φυταλίῇῆς.] Δενδροφόρου γῆς, Ἰ ἀμ- 

Τέμενος.] ᾽Αποτετμημένη γἢ κατὰ τιμὴν πελοφόρου. ᾿Αρούρης.] Σπορίμου γῆς, καὶ 

δενδροιῥόρου γῆς, Ἡ ἀμπελαφόρυ. Τέ- σιτοφόρυ. 1095. Παρελέξατο.] Παρε- 
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2/ ς , 

Ἰσωνδρόν τε, καὶ Ιππόλοχον, καὶ Λαοδομεια». « 

Λαρδαμείη μεν παρελεζωτο μητίετα Ζεύς' 

ῆ δ) ἔτεκ ᾿ὠντίθεον ' Σαρπηδόνα χαλκοκορυστην. 

αλλ᾽ ὅτε δ κωκεῖνος ὠπήχβετο ποσι θεσῖσιν, 2090 

Ἴτοι ὁ κωππεδίον τὸ Αληϊον οἷος ἀλῶτο. 

ὃν θυμὸν κατέδων, πώτον ἀνθρώπων ἀλεείων' 

Ἴσανθρον δὲ οἱ υἷον Αρης, ὤτος πολέμοιο, 

μαρνάµενον Σολύμοισι κατέκτανε κυδαλίμοισι’ 

τὴν δὲ χρλωσαμένή χρυσήνιος Άρτεμις ἕκτα. 

Ἱππόλοχος δε μ ἔτικτε, καὶ ἐκ του φημὶ γενέσθαι. 

πέμπε δὲ μ ες Τροίην, καί μοι µάλα πόλλ᾽ επέτελλεν, 

αἰὲν ἀριστεύειν, και ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, 

μηδὲ Ύενος πωτέρων αἱσχυνεμεν, οἳ μεγ ο ὥριστοι 

ἔν ο Ἐφύρη Εγένωτο καὶ εν Λυκίή εὑρει' 210 

ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἴμωτος εὔχομαι εἶναι. 

ὋὪς φώτο γήθησεν δὲ (βοὴν ὠγαθος Διομήοης' 

ἔγχοε μο ο. επὶ χθονὶ πουλυββοτειρη, 

αὐταρ ὁ μειλικίοισι πρασηύδα ποιµενα λαῶν' 

Ἠ ῥῶ γή μοι ζεῖνος πατρώϊος ἐσσὶ παλὄαιός᾽ α15 

Οὐνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Ἠελλεροφόντην 

ο ο 
σγι 

107. Είσανδρον. 2Ο. τὸ Γαλήϊον ναι τότ᾽ ᾽Αλήϊον. 302. Εὸν θυµόν. 

903. Είσανδρον δέ [οι 216. εἵ 219. Εομεύς. 

100. ἀλλ᾽ ὅτε δὲ κἀκεῖνος. Αοοὶρίο φἰππρ]οίίθυ οκ δα ν]ρατΙ: ἀλλὰ καὶ, ΘΠΊΊνΘΥΟ, 
ὅτε δὴ ἐκεῖνος. ἘΠΙΠΙΝΘΤΟ οπά ἴ]ε Ῥοδίοα ἴπ ππαρπας οα]απηϊίαιος Ιποϊ(ϊμεεί, απϊσίς 
ο ππη 1μεγο», ΠΙΦΥΟΣΘ οοη[οοίι5 θἱ μελαγχολῶν ἵπ ποιά ἶπιο ουναν1έ Ῥες οαπαρΙΠα Ίπθα 
αρρε]αίπα ᾽Αλήίο, Ῥαίαίαν Ῥοεία βαρἐίορδοσγο αφ], νοτιπη 1ο αάνετκρ ὐαζΐπι 
δα υ/Ιοπηία 293. 8ᾳ- 6 1Η Ρις πι ΤΟΥ Ῥγοίθοία» ογαῖ.. Ἐκ Ποπαίππα απίθιη νδίθια 
τιςΙογαπα. ἠπαϊοας, φἱφηαῖς τηῖκοσ οἱ Ιη[ο]ῖκ ονί, ἀθος Ἰαυεί Ἰνα{ο», ΣίΠ [οκ ονί, Ῥτο- 
Ρίδϊο5: Τί 6υρο ν. 20ο. 146ιῃ αοᾷ πος ἀἱοργοπαι5: Ῥοδίηιαπα ἴ]α 1 οπ]απηίαίες Ιπεῖ- 
ἀεγαί.----2ΟΙ. κατὰ τὸ πεδίον ᾿Αλήϊον Ί]α ογγαν]έ ΠΙΦΤΟΓΟ οοπ{θοίιι5 τομ αάγειδα αι’ 
οἱ ον! οπεταπί, τποχ πιθππογαίΐα, ἁλύων, µελαγ πολῶν. Τία οκ πιώτοτε ἑρπύζων ἀνὰ γουνον 

ἁλωης οἰνοπέδοιο εχη]ηθίιις Ἱμαετίος Ο4. Δ. 102.---293.” Ίσαγδρον δὲ, το γάρ. «Ἀρματοί, 
οππι Βο]γπιῖς πιοηίος Πηφίάρη ρα» Ῥο]]α οοπέίπιια {159 αρ]ίαία.---205. χρυσήνιος "Αρτε- 
μι, Ὀϊαπα ο Ἰπνθοία, τί αρ 46: αἱ αἱ ἀσα, αιτοῖς Μαμοῖς Υ6ΡΘΠ5 Θ105.-- 207 
δ, ο. Αινοῖ νοινιι5 οἱ α]ίο απϊπαϊ5 πνοππα Ιπβσρπα1. 

216. (Ιαποια Ποβρίᾶο ράσο 5) Ίππο ατα. 6556 αρποδοῖς Ὠϊοπιοάθς: παπι ανας, 
Ῥε]]οιορποι, ὡθάς [ασία οχι]. παπ]ίας ἴθιναν Ρρογναραίας Ἐτομανα φποήιιο αἀῑθγαί, τί 

κοιµήθη. 190. Χαλκοκορυστήν.] Χαλκῷ εσθίω. Πάτο.] Την πεπατηµένην ὁ- 

καθωπλισμένο. 3299. ᾿Απήχθετο.] Ἔ- δὸν, γῆν πατουµένην ὑπὸ ἀνθρώπων. τοῦτ᾽ 
μισεῖτο. 901. Καππεδίο.] Κατὰ τὸ ἔστι, τὴν κοινὴν καὶ λεωφέρον. 305. 
πεδίο. ᾽Αλήϊον.] Οὕτω πεδίο τῆς Κι- Χρυσήνιος.] Χρυσᾶς ἡγίας ἔχουσα, ὡς ἐφ᾽ 

λικίας καλούμενων ἀπὸ τῆς τοῦ Ἠεῖλερο- ἅρματος ὀχουμένη. 3098. “Ὑπείροχον.] | 
φόντου ἄλης, τουτέστι, πλάνης. ᾿Αλᾶ- Ὑπερέχωτα. 3911. Αἵματος.] ΝΌν γέν- 

το.] ᾿Ἐπλανᾶτο. 392. Κατέδω».] Ἱκατ- ους, οἶονεὶ γονέων καὶ ἀδελφῶν. Γένος 
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ζείνισ᾽ ενὶ μεγάροιση, εείκοσιν ἡματ' ερύζας" 

οἱ δε καὶ ὤλληλοισι πόρον ξευηϊα καλά᾽ 

Οὐεὺς μεν ζωστήρα θ δου φοίνικι φαερον, 

Ἠελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον' 

και μυ ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν εν θόμασ᾽ εμεῖσι. 

Τυδεα οὐ μέμνημαι' ἐπεί μ ἔτι τυτθὸν όντα 

καλλιφ», ὅτ᾽ εν Θήβήσυ ὠπώλετο λαὺς Αχαιων. 

τῶ νυν σοὶ μεν ἐγὼ ξεῖνος φίλος ”Αργεϊ μέσσῳ 

εἰμὸ, σὺ ὃ εν Λυκίη, ὅτε κεν τῶν ημον Ἱκωμαι. 325 

ἔγχεσι δ᾽ ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δὲ ὁμίλου. 

πολλοὶ μεν γαρ ἐμοὶ Έρωες, κλητεί τ Επίκουροι, 

κτείνειν, ὂν κε θεός Ύε πόρη καὶ ποσσὶ κιχείω" 

πολλοὶ ὃ αὖ σοι ᾿Αχαιοὶ, Εναιρέµεν, ὃν κε δύνηαι. 

τεύχεα δ) ὠλλήηλοις ἐπαμείψομεν' έφρα καὶ οἶδε 239 

γνώση, ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ' είναι. 

Ὡς ὥρα φωνήσωωτε, καθ ἵππων ὠΐζωντε, 

χεῖρώς τ᾿ ἀλλήλων λα[βέτην, καὶ πιστώσωαντο. 

ἐν αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐζελετο Ζεὺς, 

ὃς προς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε ἄμειθε, 93 

χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμ/βοι εννεα[(βοίων. 

ο τ ο 

ων 

217. µεγάροισι, [εξείκοσι. 57. νυ]ς. κλειτοί. 236. Γεκατόμβου. 

οσα (πθο Ἠἱοπιθεά]5 ανο Ἱοδρίθϊ ατα Πππκεγαί. Απάῑυι Ἠας ποοθροτας ΠΓἱοπιθάες : 
ααἲ, ραΐτο Έγάρο ἵπ οχκροδΠεῖοπο απ Έ]οψας οορῖκο, αγο απιίεπι αὀ μις 5αρθγεβίθ, αἲ 
Ττο]απι Ῥτοβεσίας εγαί.---521. καί μεν ἐγὼ, μὴν, τὸ δέπας. ἐν δόµοισιν ἐμοῖσιν, ΠΟΠ Αταῖς, 
«64, ἵπ οτια ἴρδο πι ]σας Επεταῖ, ἵπ Ἐτο]ία. 

323. ὅτ᾽ ἓν Θήβησιν, ᾗτο, οπτα Ἠ]ο Έμεῦας Ῥτοβοϊκοετείας, α Ύπας Ατοιμ εἰαάεπι 
ποζθρεγαη(.-- 224. Αργεί µέσσῳ, πἰπιρηοϊίες, Ατοῖς, απ θς Ὠϊοππεᾶες τεσπαβαί.---225. 
σὺ δ' ἓν Λυκίῃ ἐμοὶ φίλος εἷςεν ὅτε εἰς αὐτὴν ἵχωμαι ὤν. Ὠὶκϊς τῶν Ύπμον, 3ο δἳ Λύκιοι 81- 

ἴθα οὐεεηῖ τηθηοσα{ῖ.---2260. ἔγγρεσι 5 ἀλλήλων, Εκρ]επά τη: σὺν ἔγχεσιν ὀρέγεσίαι κατ 
ἀλλήλων ἀλεώμεβα.---3309. ἘΙβο ππο ΠΠ ππετα πππίαα ἁαπάϊ ποπ πιοᾷο φρεοίανῖῖ αὰ ο0Π- 
ἐταλοπό πα Ποκρίθατη, αξ αρ. 218. νθγηπα εἴῖαπα ἵπ τοοορποφοθπάα Ποδρίηϊ πεοθβκῖέιι- 
ἀῑπε α ραίτίριας Παπσᾶ, Οαπα απζεια Ἡ. ]. ππάπετα αἆ τπαππα. πον. εδδεηῖ, Ρογπιηίαης 
Ἰαποις ος Ὠ]οπαθᾶςς αττη.----234. Γλαύκῳ φρένας ἐξέλετο Ζεύς. απΠίίηιιΟ ΦΕΓΠΙΟΠΘ τι] 
Απηρ]ίας οδίς πασά (Ἰαπσις 4ς ππα]οτθ απππογαπα 5ΙΟΓΙΠΙ Ῥγείῖο ΡΓΟΝΗ5 ποπ. ουσίαν]: 
αἆθο Ιποορίαπ{εν οσῖε, αξ ἀθοπρ]ο οπγίοτα ἀατεῖ Ὦϊοπιθαῖ, φ παπά αὖ 6ο αοοθρθταζ. τεύ- 
Άτα 4ε οἼρεο αοοἰρῖο. 

γὰρ τὸ πρὸ τούτω. 915. Πατρώϊο.] τὰ δόρατα. 3298. Πόρῃ.] Περιποιήση, 
ΑΑντὶ τοῦ, πατρικό. 3217. Ἐρύξας] παράσχη. 3939. Ἐπαμείψομεν.] ᾿Αντὶ 
Κατασχών. 3918. Πόρῳ.] Παμέσχω. τοῦ, ἀμείψωμε», καταλλάξωμε.. 3933. 
Ἐεινήϊα.] Ἐένια. 3210. Φοίικι φαει- Πιστώσαντο.] Πέστεις ἐποιήσαντο ἅλ- 
νόν.] Φοιικῷ ἄνθει βεβαμµένο. 333. Ἀλήλος. 3936. Ἑκατόμβοια.] “Εκατὸν 
Ἐυτθόν.] ᾿Ολίγο, μικρό. 3234. Τῷ.] βοῶν ἄξια. Οὺ γὰρ νοµίσµασιν ἐχρῶντο. 
Δι 326. Ἔγχεσι δ' ἀλλήλων ἆλε- "Ὅθεν καὶ ἀλφεσίβοιαι. ᾿ἘΕννεαβοίων.] 
ὤμεθα.] ᾿Εκκλίνωμεν ἀλλήλοις ἐφιέναι "Εννέα βοῶν ἄξια. ἸΚεκώλνται δὲ ὑπὸ 



ρήο ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. 237---εο. ΤΗ. ΥΙ. 

Ἕκτωρ δ) ὡς Σκαιάς τε πύλας καὶ φήγὸν ἵκανεν, 
ἀμφ' ὥρα µε Τρώων ὤλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες, 

εἰρόμεναι παϊδός ο κασιγγήτους σε ἔτας πρ 

καὶ πόσιας' ὁ ὃ ἔπειτω θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει 49 

πόάσας ἐζείης. πολλήσι δε κήδε εφηπτο. 
.ϱ/ . εϱ/ 

᾽Αλλ’ οτε δὴ Πριόμοιο όμον ο λος {κανε, 

ξεστησ᾽ αιθούσησι τετυγµένον' αὐταρ εν αὐτῷ 

πεντήκοντ᾽ ἔνεσαν θόλαμοι ζεστοῖο λίθοιο, 

πλησίοι ἀλλήλων δεδμηµένοι: ἐνβόδε παῖδες 245 

κοιμιῶντο Πριώμοιο παρὰ μνηστῆς ἀλόχοισι. 

κουράων. δ᾽ ἑτέρωθεν ἐ εναντίοι ἔνδοθεν αὐλής 

δώδεκ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ζεστοῖο λίθοιο, 

πλησίοι ἀλλήλων δεδµηµένοι" ἐνθάδε γωμ[βροὶ 
κοιμώντο Πριάμοιο παρ αἰδοίης ἀλόχοισιν. 25ο 

937. Ρταδίαί καὶ πύργον. 930. τε Εέτας τε. 

237---312. Ἠοσίον α1Ώεπι ΙΠρτθδδιις, Ῥοππραπα Μπετνα ἀιιοί ]1μθί αἲ θαπῃ ργορϊθίαπι 
Ττο]απῖς τοάἀεπάαπι. 

217. ἩΠοοίοταοπῃ αἆ ῃοθπ αοοθἀοπίοπα 5αῦ Ῥοτία οχοῖρίαπΏ τηπ]Ίοτος ἆθ ΟΓΙΠΙ 5ᾶ- 
μία τοραπ{θς. φηγὸς, 4πθγος 5.Π6 Ἠῶο Ἠαιιά Ίοησε α Ροτία Ῥωρα 4μθ5φο ἀευιέ, ατα 
αᾱ Ἠέίις νία ἀποθραί. Πίθγατη 1. 254. οἱ Δ. 17ο. ἨΕίίαπι Ἡ. 22. εἰ ὢ. 540.---230. εἰρό- 
µεναι παϊδαε σε. Ἡ. Θ. περὶ παΐδων.---24Ο. ὁ ὃ' ἔπειπα. αὰ Ίο 116. ΝΙ1 116 αἲ 14, αποᾶ 
αππαπέ, τοςροπάεί, 566 ἀῑῑς φαρρ]σατο ππατηααπη(θ ᾖαβεί.---241. πολλησι δὲ κήδε' 
ἐφηππο. ἀῑοία ο ρεινοπα Ροείῷ παγγαπ{ῖς: αἲ τη] Ιπίοτ εα5 εγαηί, (1155 8ΙΙΟ5 αΠ1ἱ56- 
ταπέ, απἱ ραδιο 1 Ἰβπαν]ς Ἰαοέας Ππππηϊποβαῦ. 816 ποσο Εηδίαί(α. Ἠοάσπα 8θηδι δρ. Β. 
15 Τρώε σσι δὲ κήδε᾽ ἐφηπσαι. 

242-262. ἀλλ' ὅτε δ]---Ἔνθα δὲ 9ο εκαἰρίπς, Ὑἱάος ἵη Ἠΐ5 νλν. Γοππαπι οράἶππα 1θ- 
αἴαγαπα Ἠθγοῖο ορίαθς: απ πον. ν απα αλφα απηρ]α σάς πππ]ία ο ήσυ]α ρ]ατίρς 
οοπρπαΜοπίθας οοπιρτεπεπάθυαπές 5εά Ῥ]απες ορ41σι]ας βιπρι]15 [απ] ]]ς ΒΘΟΙΝΙΠΙ οκ- 
είγασία». Ὀε νετυα (οπεαΏξατ, ΠΙΘΠΠΟΓΗΡΟ πποᾶο Ἠῶο: δόµος Ἡ. ]. ροπεγα]οτί ποῦῖοπα 
ἀῑσίαπηα Ῥγο {οίο Ῥα]αβίο πίτα ἔρκος, δθρίµτη, φποᾶ οπρεραί αὐλῶν, ατθαπα Ραεηίθτη, 
απαπα Ἱπρτθδδις αΠφιῖς Ῥοτνεπῖεραί αἲ ἵρδανα ἀοππάπ οκ αἀναικο Γοτίρις Ῥοίίαπας 
περ Ῥατίος οί Ἴρρα ἀοπις Ρογοῖνιις οναπέ Ππδίπασία αἰθούσαις, Ἡ. Ἱ. ἔεσσαῖς, ο Ἰαρίάε 
Ρομέο: Ῥπείο ἁοππππῃ τοσίαπι Ῥγαπαϊ ογαπί Τα, Εα]απαῖ, Ἡ. ϱ. οἶκοι, α]θρ ορᾷθ5, ἀθίπ- 
ο6ρς οτάῖπθ οχδίγιοία, β]Ης5 Ῥνίαταϊ, απα5 ουπα ακοτίριις Ἱπ]λαβίαραπές ϱί εκ αἀνετκο, 
α]ο οτάῖπο, Κ.Π. σος, θάλαμοι, ερ](Ἰείο Ἠιιπο ογπαίΩ τέγεοι ρεποτῖ Ῥτίαπαϊ ἀεσίῖ- 
Πθΐεβ.---243. δόµον (σὺν) Σεστῃσ αἰβούσης τετυγµένον, Ἠαυθηίοιι ροτίῖοιδ.---246. τέγεοι 
νο] σέγειοι θάλαμοι, ρ](Πθίοπ ΟΓΠάΠΒ, τι ἀῑχῖ, οπιΠΊπο οπ/ιδνῖς ο4ἶδ νο] ἀοππας, φῖα 
στίέγος, ἴθοίιτα, Ἰαβεί. 

τοῦ μέτρου εἰπεῖν, δεκαβείω. 937. ασµέναις. Αἰθούσῃσι.] Στοαῖς ταῖς κα- 

Σκαιάς.] Σκαιαὶ πύλαι τῆς Ἰλίου, οὕτω ταλαμπομέναις ὑπὸ τοῦ ἡλίου. Η, αἲ- 

καλούμεαι. 3930. Εϊρόμεναι,] Ἔρω- θουσαι, διὰ τὸ αἴθεσθαι ἐν αὐταῖς φῶς 

τῶσαι. Παϊδας.] ᾽Αντὶ τοῦ, ὑπὲρ παί- τοῦ χειμῶνο. Η διὰ τὴν τοῦ ἡλίου βο- 
δων. Ἔτας.] Ἑταίρους, συνήθεις, φίλους. λήν. Τετυγμένον.] Κατεσκευασμένο. 

241. Πολλῆσι δὲ κἠδε' ἐφῆπτο.] Πολ- ο45. Δεὺμημένοι.] Ὠικοδομημένα. Ση- 

λαῖς δὲ κακὰ ἐξῆπτο. τοῦτ' ἔστι, πολ- µαΐίνει δὲ καὶ, δεδαµιασµένοι. 246. 

λαὶ αὐτῶν ἐν κακώσει ἐγένοντο. 3243. Μνηστῇσ.] Ταῖς ἐκ µνηστείας γεγαµη- 
Ἐεστῆς.] Εὖ ἐξεσμέναις, εὖ κατεσκευ- µέναι. 948. Τέγεο.] Ὑπερῶο. 3561. 
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ἔνθω οἱ ἠπιόδωρος ἐ εναντίη ἤλυθε µήτηρ, 

Λαοδικην ἐ ἐσάγουσα, θυγατρων είδος ἀρίστην' 

ἔν τ ἄρα οἱ ϕὺ χειρὶ, ἔπος τ' ἔφατ᾽, ἔκ τ' ὀνόμαζε' 

Τέκνον, τίπτε λιπὼν πόλεμον θρασυν εἰλήλευθας Ξ 

Ἶ μάλα δ τείρουσι δυσώνυμοι υιες Ἄχαιων, 

μαρνάμενοι περὶ ἄστυ, σε ὃ ενθάδε θυμὸς ἆ άνηκεν 

ἐλθοντ, εξ ἆ ἄκρης πόλιος Δὺ χείρας ὀνασχευ. 

ἄλλα μεν, ὄφρα κε τοι μελιδέα οίγον ενείκω. 

ὡς σπείσης Δι πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανώτοισι 

πρῶτον, ἔπειτα δὲ κ. αὖτος (ὀνήσεαι, αἱ κε πίησθα. 

ἀνδρὶ δε κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ὠεζει. 
/ 

ὡς τύνη κέκµηκας, ἁμύνων σοίσω ἔτησι. 

Τὴν δ ἡμειβετ' ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Εκτωρ' 

μή μοι οἶνον ὥειρε μελίφρονα, πότνια µητηρ, 

.65 

26ο 

2561. θα Εοι. 250. Γεῖδος. 353. ἄρα Γοι φῦ χειρὶ Εέπος. 
256. περὶ Γάστυ. 258. µελιΓηδέα Γοἶνον. 261. μέγα [οἶνας. 

262. 

251. Ηευιῦα ἠπιόδωρος, 300 Τρίθιιάα φπρ]ίοῖίος Ῥχο ἡπίην ορί(μεῖο οοπαροβίτο, 253. 
Λαρδίκην ἐσάγουσα. ρου πρὸς πην Λαοδίκην ε εἰσε οχιομένη, εἰσπορευομεέ 1”. Ρτο εἰσώγουσα ἕαυ- 

σήν.---253. ἐνέφυ αὐτοῦ πειρὶν ἐδεξιοῦπο αὐτόν.---353. δυσώνυμοι αΏοπηϊπαπάϊ. απαϊσι ἵπ- 

Λιαδί].----256. Ἠεοινα Ἡεοίοτεπα ἵπ πχβεπι οκ πιθά{ο Ῥγορ]ο αἀνοπίοπίοπα ν]άθης, 5ι1ς- 
Ρίεπίας νίαἶπι παπα λπῖς εχοταπά] οὔ]σδα ΘΗΠΗ νεηῖκςκο. Ἠο εκοϊᾷἶςκο αΠφι]ᾶ Ραζεπηας, 
αὐποπάτη θδί, ΟΠΠ ΗΠθΠΙ απο 11ο {οπιροσθ Εαῇς5θ φοπ{]επάϊ οἱ ᾖπάϊσατιαϊ ταΠΟΠΕΠΗ, 
ας εἱ Ῥτεπηθτοπίι αὖ Ἀοκίε, είαθΐπα 5ο αἲ νοία ας Γασἴεπάα ἁοοϊηρενεπέ. --λ6ο. αὐτὸς 
ὀνήσεαι» ο ἵρδαπῃ γθογθαίο νίπο Ἠαπδίο. αξ 04. Τ. 68. δαιτὸς ὄνησο.---2601. ὡς τύνη κέκµη- 
κας. (παπάοφαϊάεπα δὲ ια νΙτίρις ο5 οχ]αιςίιις. 

36:---285. Ἠθοείου Ἠαιιδίο νΙπο 5ο τθεγθατα απιξ α ος δὲ καηριιίπθ τθυθῃς ἀῑῑς Π]- 
Ῥαξίοπεπα {αοθγε τευµαέ, δεᾷ πιαίτοτη πουν ροππραπα ἀποθτο ᾖαμοίς 1ρ5ο αἆ Ῥατί- 
4επι 96 Πα 55 Ιση]βοαί, 

364. ἄειρε, αἲει, Ῥτανο. ἈΝαπι ρτορτίθ Ίσοου (ο]μές, φοᾷ αἰοτί αβετίατ.---265. 

264. [οἶνον. σοῖσι [έτησι. αϊ 230. 

Ἠπιόδωρος.] πια καὶ πρᾶα, τοῦτ ἔ- μῆτε. Μή μ’ ἀπογυιώσῃς.] Ζητεῖται, 
στι, πραυντικὰ δωρουµένη κατὰ τὴν παι- 
δοτροφίαν, ἢ λαβοῦσα, ὡς πολύδωρος. 
350. Λαοδίκη» ἐσάγουσα.] ᾿Αντὶ τοῦ 

πρὸς Λασδίκην πορευαµένη. ἜΈτυχε γὰρ 
πρὸς αὐτὴν εἰσελθεῖν βουλομένη. Ἐσά- 
Ὕιυσα.] Πορευομένη. 3255. Τείροσι.] 

Καταπονῖσι. Δυσώνυμοι.] Κακώνυμαι. 
256. ᾽᾿Ανῆκεν.] ᾿Ανέπεισε. 3257. Ἐξ 
ἄκρης πόλιος.] Ἔκ τῆς ἀκροπόλεως. Χεῖ- 
ῥας ἀνασχεῖν.] Εὔξασθαι. 259. Μελι- 

Ἠδέα.] Τὸν Ἠδύν. 26ο. ᾿Ονήσεαι.] Ὢ- 

φεληθήσῃη. 261. Κεκμηᾶτι.] Κεκοπι- 

ακότι. ᾿Αέξει.] Αΐξει. 962. Ἔτησι.] 

Πολίται. 3264. "Δειρε] Πρόσφερε. 
Μή µοι οἶνο ἄειρ µελίφρουα, πότεια 

τοί.. 1. 

.. 3” [ ε ϱ. ε Ν / 

πῶς ποτε ἐναντία ἑαυτῷ ὁ Ποιητῆς λέγει. 

Προειπὼν γὰρ, ᾿Ανδρὶ δὲ μαι μένος 

μέγα οἶνος ἀέξει' ῦν ἐπάγει, Μή μ 

ἀπογυιώσηῃς, µένεος ὃ ἀλκῆς τε λάθω- 
« Δ γ Φα 8) - . / 

µαι. Ἡ µεν οὖν ὑπὸ πολλῶν λεγομένη 

λύσις τοῦ ζητήματος, τοιαύτη: 
/ ε ν / ο ς ΄ Ν 

ρὸν ἐστι τὸ πρὀσωπον τῆς Εκάβης, τὸ 

λέγον, ὠφέλιμον εἶναι τὸν οἶνον' ἕτερον 
Δ Δ -- 6 Δ . / ε) 

δὲ τὸ τοῦ Έκτορος, τὸ ἀρνούμενο. Οὐ- 

δὲν δὲ θαυμαστὸν, εἰ παρὰ τῷ Ποιητῃ 
3 / /. /. αν / 

ἐναντίοι λεγονται λόγοι ὑπο διαφόρων 
.. ο ν Ν Φως ρα ᾱ . 

φωνῶν. Όσα µεν γαρ αὗτος ἀφ' ἑαυτοῦ 

καὶ ἐξ Ιδίου προσώπου λέγει ὁ Ποιητῆς, 

ταῦτα δεῖ ἀκόλονθα εἶναι ἀλλήλοις, καὶ 
ο 

μὴ ἐναντία. ὅσα δὲ προσώποις περιτίθη- 
558 

4 α 
οτι ετε- 



914 ΙΔΙΑΔΟΣ 7. ο6ς-----ο74. 118. ΥΠ. 

μή μ ἀπογυιώσης, μένεος δ) ἀλκης τε λάβωμαι- ο6ς 

χερσὶ ὃ ἀνίπτοισι Δὶὶ λείθειν αἱθοπα οἴνον 

ὄζομαν' οὐδέ πη εστὶ κελαμεφεῖ Κρονίωνι 

αίματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγµένον εὐχετάασθαι. 

ὦλλα συ μεν προς γην ᾿Αθηνοίης ὠγελείης 

ἔρχεο σὺν θυέεσσιν, ἀολλίσσασα Ὑεραιως. 27ο 
” 

πέπλον δ᾽, ὅστις τοι χαριέστωτος ήδε μέγιστος 
ἔστιν ενὶ μεγόρω, καί τοι πολὺ φίλτωτος οὐτῆ, 

τὸν θες ᾿Αθηναίης ἐπὶ Ὑούνωσιν ἠὐκόμοιο, 

καὶ οἱ ὑποσχεσθαι δυοκαίδεκα [βοὺς ενὶ νηῶ 

966. αἴθοπα Εοἳνον. 274. καί Γοι. 

μή μ᾿ ἀπογυιώσης, Πθ ΠΊ8 ΘΠ6ΙΝΕΣ, ν1τος ἀθὐ]]]έο5. Ίῃ5ο Ῥοεία Ιπίθτρτοίαίας: μὴ µξνεύς 
σ᾿ ἀλκης πε λάθωµαι, Ἡθ Ῥτίνοτ ΥοΏοτθ. παπα 1 β5 αιιῖς Ρηϊναίας, οογάπα, φπθί6Πς ϱᾳ 
αὐκιπί, Ἡοπιθτίοα νους ἁῑσίσας οὐ]νῖκοῖ, απ (ίθτα, Ῥεγάθτα: πί οοπίγα μνᾶσθαι 6115, 
4πο αἱ απίας, οά Ἰαμθις τα 1π ΠΟ: μνήσασθ: δὲ θούριδος ἀλκης. εκδετίίο γἱτίιι- 
θα. Όασ απίοπα Ἡδθοίοτ 51ΡΙ πιθίηέ, πο νἱτίις ἀθυίμεατ νίπο Παπδίο » εί οοπίτα 
Ύπαπα πηαίος Ππά[οηνεγαί ὃν». 261.32. Ἀοϊ]]οθί παπαππᾳθ νεγε, ΡΓΟ οοπβΙΠο 4ἴνεινο. 
Ὑετοίιτ Ἡοοίοτ, πο νΊπο Ἰαιιδίο, πη]{Ο πηαρ]ς δἱ Ἰαγρίίες, γθ]ακοίγ ΑΠΙΠΙΙ5, Ο1Πὰ 
ἨΠΠΟ ΤΘΡΙΙΒ ᾽αρεηαῖς οσα ππαχίπης απἰπα νΙτίπτηφιια Ιπίοπίίοπο Ἰπάίρεαί.---260. ΜΙ- 
πθινα ὦγελείῃ ρηάαπῖκ ν. αἲ Ε. 765. 

ακμές ες η 
σιν, οὐκ αὐτοῦ ἐστιν, ἀλλὰ τῶν λεγόν- 

ος σ πω 
πων νοεῖται. ΌὈθεν καὶ ἐπιδέχεται πολ- 

: 
λάκις διαφωνία», ὥσπερ καὶ ἐν τούτοις. 
ε Ν λ 5 :δ . Δ / Γ] 
Ἡ μὲν γὰρ οὐκ εἰδυῖα τὸν κάµιατον τῶν 

ρ ος ν 
ἀνδρῶν, ταύτης ἐστὶ τῆς γνώμης. ὁ δε 

ἃ μ . 
μάλιστα ἐπιστάμενος, ἀντιλέγει. ᾿Επεὶ 
αν ͵ ς / μην 

καὶ ἡ μὲν πρεσβύτις ἦν. Χαΐρει δὲ τῷ 
πρ Ἔ τ 

οἴνῳ η ἡλικία αὕτη. ᾿Επωφελῆς γὰρ 
κο τν] Ν Ἀ Ν΄ ας ὃν κν 

αὐτῃ ἐστι θερμὸς ὦν καὶ ὑγρὸς, ψυχρᾷ 

οὔσῃ καὶ ξηρᾶ, καὶ ἀναβῥόννυσιν αὐτή». 

Ὁ δὲ Ἕκτωρ γέος ἦν, καὶ ἀκμαῖος. 
” 
Άμεινω δέ ἐστιν, ἐκεῖνο λέγειν, καὶ δεικ-- 

τν ν 
»ύεω, ἑκάτερο τῶν εἰρημένων ἔχεσθαι 
λόγου, καὶ μὴ εἶναι ἐναντία τὰ περὶ τοῦ 

ν σἆ : 
οἴνου λεγόμενα, ἐὰν σκοπῇ τις, ὅτι ἐπὶ 

παντὸς πράγματος ὁ καιρὸς καὶ τὸ µέ- 
σον » / «/. 3 ΔΝ 

τρ πολὺ διαλλάττει. Οὕτως οὖν καὶ 

ἐπὶ τούτου. ἹΙῷ μὲν γὰρ μέτρια πεπονη- 
κότι, πρὸς ἰσχὺν ὁ οἶνος συμφέρει’ τὸν δε 
πάνυ κεκµηκότα σφάλλει. Ὅπερ συμ- 

/ .ω ς/- ο) / ο - 

βέβηκε τῷ Ἕκτορι, οὐ µόνον ὑπὸ τοῦ πο- 
κ ή 

λέμου, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ δρόμου τοῦ ἐπὶ 
/. ο .- Ν 

τὴν πὀλιω. Άλλως τε καὶ οὐδὲ σιτίου 
ῇ 

οὐδενός πω ἐγέγευτο. "Ἡ γὰρ τροφὴ σὺν 
-ω Μ ΔΝ . 3 / /᾿ 

τῷ οἴνῳ τὸ πλεῖστον εἰς δύναµι συμβάλ- 
. ου, να . 5 ς 
λεται. Ὥσπερ καὶ ἀλλαχοῦ εἶπεν ὁ 

Δ ΔΝ ”/. 

Πονητής, Ὃς δέ κ᾿ ἂν]ρ οἴνοιο κορεσσά- 

Ἀθηπεπίῖα οοπνεπΙαπέ μπα 5αρ. 9Ο. 504. αἆ 

µενος καὶ ἐδωδῆς, ᾿Ανδράσι δυσµενέεσσι 
πανηµέριος πολεμίζει, καὶ τὰ λοιπά. 
” ο ΄ Έστι δὲ καὶ ἑτέρα λύσις τοῦ ζητήματος, 

καθ’ ὑπερβατὸν ἐξηγαυμένων τιωῶν οὕτως" 

Μή µοι οἶνον ἄειρε μελίφρωα, πότνια 

μῆτερ. Χερσὶ δ' ἀνίπτοισι Δι λείβεω 
αἴθοπα οἶνον Άζομαι. Οὐδέ πή ἐστι κε- 
λαινεφεῖ Κρωίωνι Αἵματι καὶ λύθρῳ πε- 

παλαγμένω εὐχετάασθαι. Μή μ᾿ ἄπο- 
γυιώσῃς, µένεός τ᾽ ἀλκῆς τε λάθωμαι. 
π ς Ν Ἡ ν - β 
Ίνα, ὡς μὴ καθαμὸς τὰς Ἀχεῖρας, τον 

οἴνον σπένδειν θεοῖς παραιτῆται, μὴ ὁρ- 
γήν πια λάβοι παρὰ θεῶν διὰ τοῦτο. 
Δυνατὸν δὲ, καὶ οὕτως λύειν τὸ προκεί- 

µενον' ὅτι τὸ μένος διχῶς νοεῖται' καὶ 
ἐπὶ θυμοῦ καὶ ὀργῇ } ἐπὶ δυνάµεω. ἐπὶ θυμοῦ καὶ ὀργῆς, καὶ ἐπὶ μεως. 

ας, Ν / 

Ἡ μὲν οὖν “Εκάβη φύσει τὴν δύναμιν 
ον ͵ πα μις ” ο διριςς τοῦ πιόντος τὸν οἶνον αἴξειν λέγει" ὁ δὲ 

Ν .. 

µαραίνεσθαι τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμὸν τοῦ 
- / / Δ 

πιόντος, λέγει, ὑπὸ τοῦ οἴνου, ὥστε μὴ 
κυεῖσθαι ἐναντίως. 965. ᾽Απογυιώσης.] 

σ Βλάψης µου τὰ µέλη. ἀποχωλώσῃε. οἵον 
, : 

ἐκλύσῃς µου τὰ µέλη. 279. Ἔρχεο.] 
᾿Απέρχου. Σὺν θνυέεσσι.] Θυμιάμασι. 
Μετὰ θυσιῶν. ᾿Αολλίσασα.] ᾿Αθροίσα- 
σα. Γεραιάς.] Ἑὰς ἐντίμους. 271. 

Χαριέστατος.] Εὐειδέσταπος. 3274. - 



ὮτΕ. ν. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. ος---28ο9. 915 

ήνις ἠκέστας ἱερευσέμεν, αἱ κ ελεήση 

ἄστυ τε καὶ Ίρωων ἀλόχους καὶ ήπια τέκνα" 

αἱ κεν Τυδέος υἷον ἀπέσχη Ἰλίου Ἶρης, 

ἄγβιον αἰχμητην, κρατερον µήστωρα φόβοιο. 

ἄλλα σὺ μεν προς νηὂν ᾿Αθηναίης αγελείης 

ἔρχευ᾽ ἐγὼ δὲ Παρω μετελεύσοµαι, όφρα, καλεέσσω, 980 

αἱ κ᾿ εθελησ' εέπόντος ἀκουέμεν. ὥς κεν οἱ αὖθι 

γαϊα χάνοι. μέγα γάρ με Ὀλύμπιος ἔτρεφε τηµα 

Έρωσι τε, καὶ Πριαμω μεγαλήτορι, τοιό τε παισύ. 

εἰ κεϊνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ’, ̓ Αίδος εἴσω, 

υ | σι 

φαίην κε φρεν. ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθεσθαι ο8ς 
ὋὪς ἐφαθ” ή ὃε ́µολουσα ποτὶ μεγαρ' 5 ἀμφιπόλαισι 

κέκλετο" ταὶ ὃ ὥρ' ἀόλλισσαν κατα, ὥστυ γεραίάς. 

αὐτὴ ὃ ες θώλαμον κατε[2ήσετο κπώεντα, 

ϐθ᾽ ἔσαν οἱ πεπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικών 

276. Εάστυ. 277. Ειλίου. 381. αἲ κ᾿ ἐθέλῃ Εειπόντος----ὣς κε ἔοι. 

38. γε Είδοιµι. ϱὓσ. νι]µ. κεν φρέν. 287. κατὰ Γάστυ. 

2588. νι]σ. κατεβήσατο. 380. ρεεσαῖ Ἱπ πποίναη. ν. Οὔ5ς. 

4105 ν]άθ. σὺν θυξεσσι, οπη νἱοϊπηῖς.----275. 277. τα παδετοαίιτ---ἴία τα ανοτίαί Ώἱοπιθ- 
ἆθπι αὖ αχῇθ. 

2Τ0---255. Ῥατίάρπη ἵπ Ῥασπαπα τοίταλοτο ἀθογονῖε Ἠεείογ: ε/πδηπθ πιεηίῖοπθ Γαοίΐα 
Ίτα οχατάρνοἵζ.----351. εἰπόνπος ἀκουέμεν, πποπεπέῖ, Ἠογαπϊ, τηῖλῖ Ρρ816Γ8, τὸ 1η Ῥασταπι 
τεάραῖ.-- 254. µέγα γάρ µιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα, ΡΥΙΝΟΟ ΦΕΙΠΟΠΕ, Ῥτο, θδί 1]ε ππαρια 
Ῥοεἱ19.----26.. κατελθόντα εἴσω εἰς πὸ δῶμα ᾿Αίδος, Άδου, 255. φαίην ἂν (ἐμὲ κατὰ) Φρένα 
ἐκλελαβέσθαι ὀϊζύος ἀπέρπου. ἴἨπα πιθ ᾳτανὶ εθτιπηπα Ἠρεταίαπα οκἰφπιαέαγιις 685θΠΗ. 
Ίναπι ουν ]κοῖ ἀῑσίπαπας θα, απογάπα θχρετίθς 5απη5, απὲ ααἷδας Ἠυογανὶ ος τινας. οξ. 
πηοάο ἁῑσοία αἲ ν5. 265. 

386-213. ΕΙ καρρ]σαίο εκ Ηεοίοσῖς Ῥχεορρίο, ΡερΙο αἆ πεπια Μήπεινα: 5εάεπ- 
πς (ν». 390- } 5ειι αρροςῖτο 56ιι Ιπιροβί(ο.---288. ἐς θάλαμον κπώεντα. εὐώδη. ἀπὸ τοῦ κπαιν 
χκαῦσαι τὰ βυμιάματα. ολο]. Ὀτ. οἳ. αἆ Τ. 3852. εἴ 1ΠΓ. 453. Δά «ογναπάας α Επεῖς νενίο5 
Ῥοβςῖς Ῥιίατα οἀογος βρθοίατος νοσίθ9 καἱίοιη Ῥοπίς οἀοτίρις οπαπίπο οἱ ςα/Ἡππρηῖς 
ρεγαπάθτε Πετοῖοί εονῖ Πποτοπα δὲ καπα Εαῖκσα οοπκίαί.  Ἠάδίας 4ποφιο ἀεοίις αἴ- 
Ῥογαπα οὐσγαί Πρπί ἵπ ἐγαθίριας οοπβοἰεπ1ς ἵπ ταδ ΓΠα1ςςθ, τς ορ τί: Ἡ. Ω. τοι. 2. τ- 
λαµον κπώεντα, Σέδρρον.---180---202. Αρρατοί, Ῥατίάετα ουσ Ηε]επα ταρία παν]σαπίθιαι 
56 οοηδΙ]ο 56α Γεπηροσίαϊς τιδαθ αἆ Ῥπαωπίορα εναραζιτη 6556, αίηιο πάς ππα]Ίεγες 

ποσχέσθαι.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὑπόσχου, καὶ ὁ- πται ὅτι μισεῖται. ᾿Οἴζίος ἐκλελαθέ- 
µολόγησο. 38ο. Πάριν μετελεύσομαι.] σθαι.] Ἠτοι, τὴν ἐμὴν φρένα τῆς ἀτέρ- 
Πρὸς Πάρι ἀπελεύσομαι. 982. Ταῖα που ὀϊζύος ἐπιλαθέσθαι. ᾿Απὸ εὐθείας, 

χάνοι.] Ἡ γῇ, ὡς χάσµατος γενομένου τῆς, ἤ ἄτερπος ὀϊζύς. Η εἴποιμι ἂν τὴν 
καταποθῆναι, καταπίοι ἢ γῆ. Ἔτρε ἐμὴν φρένα ἅτερ ὀϊζύος εἶναι, καὶ ἐπι- 
φεν.] ᾿Ανέτρεφε. 353. Τοῖο.] Τούτου. λελῆσθαι πάσης ταλαιπωρίας. ᾿Ατέρ 
384. ᾿Αἴδος εἴσω.] Ἑϊς ᾧδου. 3285. που.] "Άτερ δή. χωρὶς δή. ᾿Ατέρπου.] 
᾿Οἴζύος ἐκλελαθέσθαι.] Μόχθω, καὶ κα- ᾿Αηδοῦς. τέρψι οὐκ ἐχούση.. 32586. 
κοπαθείας. Ἐὴ θεασαίµην αὐτὸν νεκρὸν, Μολοῖσα.] ᾿Ελθῶσα, πορευθεῖσα. ᾿Δμ- 

ὑπολάβοιμι ἄν, αὐτὸν ἐκεῖνον ἔξω πάσης φιπόλοισι.] Δούλαι. 3885. Ἔς θάλα-. 

ταλαιπωρίας εἶναι. Καὶ γὰρ κατείλη- µον κηώεντα.] Εὶς τὸν θάλαμον τὸν τε- 
55 24 



816 ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. τ0ο---1ο7. 118. ΥΠ. 

Σιδονίων, τὼς αὐτὸς ᾿Ἄλεξανδρος θεοειδής 

ἤγαγε Σιδονίήθεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, 

τὴν ὁδν, Ἡ ην Ἑλένην περ ονήγωγεν εὐπωτέρειαν. 

τῶν εν ὀειραμένη Ἓκσ[δη φερε θῶρον ᾿Ἄθηνη, 

ὃς κάλλιστος ἔήν πομάλμασιν ἦδε μέγιστος: 

ο. ὃ) ὢ ὣς ὠπέλαμπεν' έκειτο δὲ νείωτος ἄλλων. 

(8η ὃ ἐεναι, πολλαὶ δὲ µετεσσεύοντο γεραιαί» 

Αἱ ὃ ὅτε νηον ἴκωνον ᾿Αθήνης ἐν πόλει ὄκρη, 

τησι θύρας. ῶϊζε Θεασνὼ καλλιπάρηος, 

Κισσηις, ὄλοχος ᾿Αντήνορος ἱπποθάμοιο' 

την γαρ Τρώες ἔφηκων Ἀθηνωήης | ἱερειο». 

αἱ ὃν ὀλολυγή πασαι ᾿Αθήνη χείρας ἀνέσχον. 

ἡ τν ὥρα πεπλον ἐλουσα Θεασνὼ καλλιπάρηος, 

θήκεν Αθηναίης ε επὶ γούνασω ἠὐκόμοιο" 

εὐχομένη δ᾽ ἠρωτο Διὸς κούρη μεγάλοιο" 

Πότνι ᾿Αθηναίη, ερυσίπτολι, δία θεών, 

ὧζον 9) ἔ εγχος Διομήδεος, ἦδε καὶ αὐτὸν 

πρηνέω δος πεσέεν Σκοιῶν προπάροίθε πυλόων' 

209 

205 

390 

395 

396. Εάξον. 

ορογῖ5 (οχίον Ππίο]Ιρεπίες 6θοιιπ αράασίκεας Παγατα πηαπίρια5 γεσής Ἠσρο αὖ Ἠεσοιρα 
ἵπ οἴπηθ]ής φοτγαία εγαί εἰαδοταία.----202. κατὰ τὴν ὁδὸν, καθ ἤνπερ Ἑλένην ἀνήγαγεν. εὰ 
πανΙραΙοπθ, πορεία, (πα ἨΗε]επαπι πανὶ Ττο]ατα ἀπχοναί.---204. 5. αβαῦτο Γαοίιπι ρε- 
Ῥ]απα παγγαίς ποικίλµασιν, Ἰπίεκς οἳ Πσισῖδ, ογπαιπεης, Ἰαδίθας, απο ΤΠΟΤΘ. 
ΒΡζεπάογ αιιίθπα 51νο αά οοἱογεπα Ῥατρατεάπα Παρίάαπα, τα6 θηιΙάθπα ατΡΙ{ΥΟΣ, 5ἱνθ αἲ 
οαπάοτοπη δροοίαξ. 

3ο. (σὺν) ὀλολυγῇ 5ο]εππε ἆο 5αρρΙσαίῖοπθ 56εα Ῥγουίρας. τό Ἠοππαπογιπα τζαζ 
οίίαπι οαπα οχι]ίαίοπε εἰ Πριά[ο.---293. ἐπὶ γούνασιν ἀθω εεἀεηίϊς.---1οθ. Όμδεινα 
ακοιηρ]απα. Ῥτθοπα οκ Ῥτίκοα οραίθς παπα απηιϊ φεπιοπῖς ρου ΑγπηῦΟΙα εί ἴγορο5 
5θηδα. ἀθο]αταπέῖς πποτθπα εἱ Ππάο]οπα: Ῥτο να]ρατῖ: Ῥετάο Ὠιοπιεάεπι, Ἱα ΕΠ) νουθ- 
της φαο]βοίαπα ΧΠ. νοππαγατη. Βογία οσα πιεπιοταίζατ, αῖα αἆ Ἠαπο ατρῖ5 Ῥαγ- 
ἴθπα νευδας ΠἨέίας φροοίαπίεπι Ῥασπα Ποναπί, Αἀιπιρτανις οσα πρ, ἆπ. ΧΙ. 
483. Αππιροίεις, Ῥγώκες Φε, Ἰγοπία υἴγχσο, Εγαπσε πια {εί ΠΛΥΥΟΙ ϱ)- 

200. θεοξειδής. 305. ἐρυσίπτολι. 1ιϱ. ῥυσίπτολ,. 

θυμιωµένον. Ἑνρηται δὲ παρὰ τὸ κῆαι, νάπλουν καὶ ἀναγωγὴν εἴρηκεν ὁ Ποιητής. 

ὅ ἐστι καῖσαι τὰ θυµιάµατα. 901. Εὐπατέριαν.] Ἔνδοξον κατὰ πατέρα. 

Ἴγαγε Σιδοίηθεν ἐπιπλώς.] Ἐκ τῆς Διὼς γὰρ ἦν θυγάτηρ ἡ "Ἑλένη. 39903. 

Σιδῶνος ἤγαγεν ἐπιπλεύσας. Ἑλέψας ᾿Λειραμένη.] ᾿Δείρασα. 3204. Ποικίλ- 

γὰρ τὴν Ἑλένην ἀπὸ Δακεδαίμωος, οὐχ. 
ὀ κ εωλ φον Ν ᾿ 3 .ω 
ἣν Ἰλθεν ὁδὸν, οὖδε τὸν κατ εὐθεῖαν 

ο 3. ΄ [4 Δ Ν 

πλοῦν ἐπορεύθη, ἵα μὴ διωχθεὶς κατα- 
να ολ ονε ων 

ληφθῃ: ἀλλ επλευσε διὰ τῆς Αἰγύπτου 
Ἡ ώς 

καὶ Φομίκη. Παριὼν οὖν διὰ τῆς Σι- 
-ω . . / .- 

δῶνος, κἀκεῖθι γυναῖκας ἔξω τοῦ ἄστευς 

εὑρῶν, ἔλαβε τρόπῳ λῃστρικῷ. 3902. 
"/ε- . » 

᾿Ανήγαγε.] Τὸν εἰς πὴν ᾿Τλιον πλοῦν, ᾱ- 

µασι.] Τοῖς ἐνυφασμένοις ποικίλμασι. 

205. Νείατος.] Ἔσχατος. 2906. Με- 

τεσσεύαντο.] Μετ᾽ αὐτὴν ὥρμων. 208. 

Ωϊξεν.] ᾿Ανέωξε. 200. Κισσηΐς.] Κισ-- 
σέως θυγάτηρ Θεανώ. 391. ᾿Ολολυγῇ.] 
Μετὰ ὀλολυγμοῦ. Φωνὴ δὲ αὕτη γνναι- 
κῶν, εὐχομένων θεοῖ. 395. Ἐρυσίπτο- 
λι.] Φυλάσσουσα τὴν πὀλι. ἘΕρύειυ 



τις ντ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. 3α1ο8---λας. δἹἡ 

ὄφρα τοι αὐτίκα μον θυοκαίδεκα (βῦς ενὶ νηῶ 

νι ἠκέστας ἱερεύσομεν, αἰκ' έλεήσης 

ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχουε καὶ νήπια τέκνα. 81ο 

ὋὪς ἐφατ' εὐχομενη' ἀνένευε δὲ Παλλας ᾿Αθήνη. 

ὣς αἱ μεν ῥ᾽ εὔχοντο Διὸς κούρή μεγάλοιο. 

Ἕκτωρ δε πρὸς δωματ' ᾿Αλεξώνδροιο βεβήκει 

καλα, τά ῥ᾽ αὖτος ἔτευζε σὺν ὠνδράσω, οἳ τότ᾽ ὥριστοι 

Ἴσαν ενὶ Τροιῃ εριθώλακι τέκτονες ὤνθρες" 31ς 

οἵ οἱ ἐποίήσαν ῥάλαμον, καὶ δώμα, καὶ αὐλῆν, 

ἐγγύθι τε Πριάμιοιο καὶ Ἕκτορος, ἐν πόλει ἄκρη. 

ἐν Έκτωρ εἰσηλθε Δύ φίλος" ἐν ὃ) ἄρα χειρὶ 

ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκώπηχν' πάροιε δὲ λάμπετο θουρὸς 

αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκη». 

τὸν εὑρ εν θαλάμω περικαλλέα τεύχε ἔποντα, 

ἀσπίδα, καὶ θώρηκα, καὶ ὠγκύλω τόξ ἀφέωντα. 
ργεή ὃ Ἑλένη μετ ὥρα δμωῖσι γυναιξυ 

ἥστον καὶ ἀμφιπέλοισι περικλυτο ἔργα κελευε. 

τὸν ο | Έκτωρ γείκεσσεν ἰδῶν αἰσχροῖς επέεσσι" 326 

ορ 9 ο 

310. [άστυ. 316. Εοί [οι. 334. περικλυτὰ [έργα. 
395. νείκεσσε Γιδὼν αἰσχροῖς Γεπέεσσι νε] αἰσχροῖσι Εέπεσσι. 

ἀοπῖς, αἱ ἔρδιυπη Ῥγοπιπι ΔίΕΥπΕ δοῖο, Ροτέϊίκφιο ε[}ιωιάο φιῦ αἰ[ῖ.----308. ὄβρα τοι αὐτίκ. 
νῶν---ἱερεύσομεν. Ὑοΐαπα [αοαπὲ πηπ]ίθγος, οκ Ῥιρορρίο 274 εἰ ϱ3- απο Ῥαιο]αέπγῶ 
δαπί ιτααο Ποδθπα οδίας Ππραθεπίες απίεπι πποτᾶ, φιαπεργύπεση αὐτίκα νῦν, ἠίου, 
14 Γαορτο νε]]επῖ----αἴκ' ἐλεήσης Ἰθγιτη Ρ1ο ἵνα. 

814---360. Ἠεοίοτ Ῥατίάσπι Ππν]φε, οἱ Ἱπογθραξ, φποᾶ ἵπ οξῖο ἀθίάθας. Ῥατίς οι]- 
Ρ8Π1 α 56 απιονεί. Ἠε]επα οί 1ρνα νίταπα οὔ]ατσαί. Ἡσθοίος αἲ νκεπάατα ἆοππάπη 5παπι 
Ῥτοροταϊ, βεβήκει Ἡ. ]. Ἡοοίος Ἰπίθτθα ργουθνεεγαί. 
816. 7. Ἐπετθ, πί Ἠϊπο αρρατεί, εά65 Ῥαπίάϊ Ῥτορτία, Ἠπιιά Ίοπσο α Ῥτίαπα 4οππο 

οἱ αὖ ο. Ἠοοιοτῖς ἆοπιο, ΔΘΟΓΣΙΠΗ {αππεν αὐ 15. πι ἰα Ἰαυιαίοπε Ἡ. ]. παθΙΠΟ- 
ταΏῖισ: απία, Έππα δώμα, τράθς ρηϊπιατῖα, (οοπνθηῖέ ὁ ἀνδρὼν κετίογΙπι ἔθπαρογιαπη) ἵπ 
σπα πιασηα5 ὤοις, 56 οπασα]απα, (Φααἴ) αἆ «ΟΠΡγεδνιις Γαοϊεπάος εί πά ερι]α», {α- 
ἀθπι α]ία ἆοπιάς δει σπα, θάλαμος, ἵπ θα ππα(εγζαη]]ας ἀθρεῦαί δἳ οππα θα οοπ]κ 
οεἵπας τας Ἡ. Ἱ. Ρατῖς, εἲ ποοίεπα οχῖρεραί. οΕ, αἆ νν. 242. 

818. ϱ. ἐν δ' ἄρα ιὸ ἔγχιος ἔχ----ποπ Ἠσδο ἴθππθτο αρροδίία δαπές Γαοαπέ οπίτῃ αἆ 
ἐνάργειαν. ἨἩσοοίοτοτη Ἰρδατη απίθ οσ]ο5 ΙΠρΓΕΣΙΙΠΗ ορά6ς ν]άθπι5. 

3321, 3. Νοπ Ἰερο διιπὲ πεσµσοπάα. Ἐοο]αταπί οπῖπι Ῥατίάθτη ποπ ν]γίαέο οπ]ηίπο 
ἀθεισαζαπα, οοπίτα Ύπαπα. Ροδίθτα ἴοπιροτα οσα οχηϊρεταπές 5ο νίπαπη Γοτίθπι, φι- 
λόκαλον ἴ8πιθα: απαπάοηιΙάθτα αππαῖς ἰτασίαπαϊς οί Ῥομεπαϊῖς πιπο νασαί. ἁφόωντα, 
τασίαηίεπη, Ῥοβεπάο, Παλ]Πα ασια τεάἀρπάο. 

γὰρ, τὸ φυλάσσει. 329. Πόρκης.] Ἱόρκης δέ ἐστιν ὁ δακτύλιος τοῦ δόρατος, 

Ἐρίκος ὁ συνέχων τὸν σίδηρο πρὸς τὸ ὁ συνέχων τὸν σίδηρον πρὸς τὸ ξύλον. 
ξύλον τοῦ δόρατος. θΘέε πόρκης.] Κύκλῳ 321. Ἰεύχε ἔποτα.] ᾿Ἐπιμελούμενον 
περιέκειτο. Περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης.] τῶν ὅπλω. 322. Καλά.] Καλᾶς. 
Περιεῖχέ φησι χρυσοῦς πόρκης τὸ δόρυ. "Αφέωντα.] Ψηλαφῶντα, ἢ λαμπρύνο- 



918 1ΛΙΑΔΟΣ Ζ. 326---336. Εντ. 

Δαιμωί . οὐ μεν καλὰ χόλον τόνδ ἔνθεο θυμῶ. 

λαοὶ μεν φθωύθουσι περὶ πτόλιν, αἰπύ τε τείχος, 

μαρνώμενοι’ σέο ὃ εἵνεκ ἀὔτη τε πτόλεμός τε 

ἄστυ τόδ᾽ ἀμφιδεδηε. σὺ ὃ ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλω, 

εἴ τωώ που μεθιέντα ἴθοις στυγερου πολέμοιο. 

ολλ᾽ ὄνα, μὴ τάχα ἄστυ πυρος δηΐίοιο θερηται. 

Τον δ αὖτε προσέειπεν "Αλέξανδρος θεοειδής” 

Ἕκτορ, επεί με κατ αίσαν νείκεσας, οὐδ᾽ ὑπὲρ αἴσαν, 

τοὔνεκώ του ἐρέω᾽ σὺ δὲ σύνθεο, καί μευ ἄκουσον' 

οὔ τοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεµέσσει 

μην εν θαλάμω, ἔθελον ὃ ἄχεὶ προτραπέσθα,. 

935 

320. [άστυ. 380. µεθιέντα Είδοις. 331. τάχα Γάστυ. 
333. προσέξειπε---θεοξειδής. 335. νη]ρ. οὔ τι. 

396-.-331. Ἡοοίον Ῥατίάεπι Ιποπεραί οὔϊοδα ασεπίοπα ἀππι Ιπίρτρα Ττο]απί οἶιις 
επ βδᾶ Ριρηαηί, οὐ καλὰ ἔνθεο, οὐ καλῶς ἔνέβου, ῬΓΟ, οὐ καλόν ἐστι σὲ ἐνθέσθαι θυμῷ χόλον 
πόνδε, Ἡ. σὲ χολοῦσβαι, ὀργίζεσθαι. Οι Ἠωο δὲ Ίτα, θἳ θ1ι θ]ας οπ118βα, ΠΟΠ βία Μΐπι 
Ώθη1 Ἠ]ο πθο 1Π8. 335. οσουσΓῖέ: δακορρία θ3 6556 Ῥπίαπάα ον ρτορίος ορηδί]α Έτο- 
Ἱαπογπα, φαῖ Θα Παὐοπίος Αοπνίς ἀεάιάϊκδεπί, πϊςὶ {ρα αρα ποίι5 Πσκδί: 51ρ. Τ, 
451---4- απᾶε εί οοην]οία ἵπ θπα ]ποία: 18 ππεππογαί Ἠε]επα ΙΠβ. α51. οἳ Ἠθοίος 
5245. 3ἈἨ6ΗΠδΙ5: /αῦθν υεγο ἐπ κιιοά ἵγπακοαγί αἰδς, Θο1168 ποππίπθ ΑΡΠΙΗ ΦΙΠΙΘΓΟ 
ἀθίτοοίες, ἀοπαίηιθ {ο οοπίπθας, οτίπι αἲῑί Ίγε ἔγακσαπέιγ ἐἰδί. καγοαδίῖοθ.---327. λαοὶ 
μὲν φθινύβουσι. αξ Ε. 643. ἀποφθινύβουσι δὲ λασί. αργηηιπϊς αι οἱ Ῥιρπα.---320. ἀμφι- 
δέδη:, στανθ νοζαβι]ατη, ἀνήπτετο, ΡΥΟ συνέσπηκε. αγεαί Ριρπα, οπαγαοκοἰέ οῖαπι Ἰμ- 
Επὶ,  Αθιοίῖθς ου νοσαρα]απα νἱάδρίπας Ν. 726. Μ. 25. Ρ. 253. Ύ. 18. µαχέσαιο καὶ 
ἄλλῳ νο. ἔπεσω, ορ/ιχραπᾶο.---331. 5εᾷ ἃρε, (ἆα ορεΓαπι) 16. μὴ ἄστυ θέρηπαι (διὰ) 
πυρός. 

333---341. Ῥατὶς τεκροπἀθί ρ]ασάο οί ρτοβαβί]α Ῥτο δα ππθιπογαί. Ἐβατα Ίο 
Ῥατίαϊς Ρ6ΙΦΟΠ:Ρ οοπδοηίαηθα. Αά Ρπίοτα: ἐπεί µε--- ο, Τ. 50. απαπάοφα]άεπι οΕ]αΓ- 
βαθίο πια Ἰηδία 6556 νΙάδίιτ. νεµέσσει, µέμψει, µεμφύμενός τι, ἢ ἔγκαλων Β0λο]. Ό.----ἴπ 
336. ἔθελον ὃ' χει προπραπέσθαι, Ἠεθβθτθ Ἰαπι γθίθτος5: αοοἰρίο: ὦλλ᾽ ἔβελον προτρωπέ- 
σθαι ἄχευ .. ἄλιος" οπῖπι 96Ο υοἴεδαπι αοἰογὶ πιαιίφεγε, φιιοᾷ υἰοίι εναπι. Ὀευεραῦ 
βοη 1: οὐ πόσον χόλῳ καὶ νεµέσει, ὅσον ἄ χει 10). (απο φιίαπι Ῥοίΐτιν ἀἴοἴογ6, οιῖ πιο {οτι 
αεαϊἰαεγαι. 31 δαΏδέιιας προτραπέσθαι αοῖ]. εἰ µάχην, υο[εύαπι πιο οὐπυεγίογο αά 

Ίπισπαπι, σΟΠΕΥΥΕ πιο πι Ῥιισπαι, ΠΟΠ. ἔαπα Ῥεπα οοπνεπῖε ὄχι που φιιοᾷ φεηι ασ, 
πιοπ]θα πακοτῖς 96 ἱὰ ηιπο {ασετο νο]]ο. Ὑι]σο αοοϊρίας, (ιιαδῖ θ956ί ὤποτραπήναι, αὖ- 

τα. 326. Οὺ μὲν καλὰ Χόλον τὀδ ἐγκαλῶ». 336. ᾿Λλχεϊ.] ᾽Ανίᾳ καὶ 
ἔνθεο θυμῷ.] "Ἠτοι οὐ καλῶς νῦν τὴν ὁρ συμφορῷ. Ἔθελον δ' ἄχεῖ προτραπέ- 
γὴν κατὰ τῶν Ἑρώων ἔχεις, ὅτι, πρὸς σὲ 

λυπούμενοι, παραδοῦναι τῷ Μενελάῳ ἐ- 

βούλωτο ἅπερ ἔλαβες. 
ταύτην ποίῃ. ἢ οὐ καλῶς νῦν ὀργίζῃ, 

ἠγούμενος, τοὺς Ἔρῶας ἀγανακτεῖν κατὰ 

330. Μεθιέντα.] ᾿Αμελοῦντα. 

Στυγεροῦ.] Φρικτοῦ. 331. ᾿Αλλ’ ἄνα. 
Αλλ' ἀνάστηθι. Δηΐοιο.] Καυστικοῦ. 
Θέρηται.] Θερμαίηται. »ῦν δὲ ἀντὶ τοῦ 
καίηται. 335. Χόλῳ.] Οργῃ. Νε- 
µέσσει.] Μέμψει. µεμφόμενός τι, ἢ 

σοῦ. 

Οὐδε ἐν καιρῷ 

σθαι.] Διὰ τὴν λύπην τοῦ δυσηµερήµα- 
τος ἤθελον ἀποτραπῆναι μικρὸν τῆς µά- 

χῆς. Ἔνιοι δὲ, εἶξαι. "Η., ἐβουλόμην, 

φησὶ, τὴν ἀπὸ τοῦ δυσηµερήµατος παρη- 

γορήσασθαι καὶ παραμυθήσασθαι λύπην. 
Ἡ, ἐβονλόμην διὰ τὴν ἀθυμίαν ὀλίγον 
ἀποτραπῆναι τῆς μάχης. Η, ἤθελον, 

διὰ τὴν ἥτταν λυπούμενος, μεῖναι καὶ 

κατακλωθῆναι. ἨΗ. ἐβουλόμην ὑπὸ τῆς 
συμβάσης μοι λύπης ἐκ τῆς ἥττης πᾶ- 
ῥατροπήν τινα, καὶ ψυχαγωγία», καὶ 



118. νΙ. ΙΛΙΑΔΟΣ σΖ. 3437---λ5.. 510 

νον δε με παρειπουσ᾽ ἄλοχος μαλακσϊς ἐπέεσσι, 

ὤρμης᾽ ες πόλεμον' δοκεει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ 

λώϊον ἔσσεσθαι οίκη δ᾽ ἐπαμείβεται ὤνδρας. 

ἀλλ ἄγε νον επίµεμον, ἀρηῖα τεύχεα δύω᾽ 34ο 

ἡ ἴθ, εγὼ δὲ μετειμι’ κιχησεσθαι δέ σ’᾿ δἵω. 
ὋὪς φάτο" τὸν ὃ οὔτι προσεφη κορυβαίολος Ἕκτωρ. 

τὸν ο | Ελένη μύθοισι προσηύδα μειλικίοισι’ 

Ασερ ἐμεῖο, κυνὸς κακομηχάνου, ὀκρυοέσσης, 

ὥς μ ὀφελ᾽ ἥματι τῶ, ΐτε με πρώτον τέκε µήτηρ, 845 

οίχεσθαι προφερουσα κακὴ ὠνεμοιο θύελλα 

εἰς ὄρος, η εἰς χυμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης" 

ἔνθα με κυμ᾽ πθερσε, πάρος τάδε ἔ ἔργα γενέσθαι. 

αὕταρ επεὶ τάδε γ΄ ὧδε θεοὶ κακὼ ὁ τεκμήραντο, 

ὠρθρος ἔ ἔπειτ' ὤφελλον ἄμείνονος εἶναι ὠκοιτίς, 359 

ὃς Ίδη νεμεσίν τε καὶ αίσχεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων. 

τούτω δ) οὔτ ἂρ νυν φρενες ἔμπεδοι, οὗτ᾽ ἄρ' ὀπίσσω 

337. παρειποῦσ᾽----Εεπέεσσι. 848. ἀπόξερσε----τάδε Γέργα. 
351. ὃς Γήδη. να]ρ. ὅς ῥ δη. 

8986 διὰ τοῦ ἄχιεος.---337. Οοά Ἠε]επα ἨῬ]απάϊς ἀῑσιῖς πα Πονίατα θδὲ, πέ τοβϊτοί αά 
Ῥήρπαπα, πο οοπνεπίτο νἰάείαγ ουσ 340. 504. 5εὰ Π9ὶ Ίτα εχαδρεταία Ἰοηυἱ ας, τί 5αρ. 
Τ,4260. 94: 

330. νίκη δ ἐπαμείβεσαι ἄνδρας, Ῥετ δεπίθη ατα. βοτὶ Ροΐθκί, αέ, φαῖ απίθ ν]οίας δη 
παθβοτο ξοτίιπα πίας. 

344-350. Ἠε]οια ἆθ Γαΐο 51ο εἰ ἆθ πιατίο οοπηπθσία, Ἱπν]ίαί Ἠεοίογεπῃ αἆ τθςγθ- 
ΑΠΑΤΗ 96. πο κύνα 5ο αρρο]]αί, {αποπαπα Ἱπαπραάῖοαπα, τιςί γοίθγαπα 5εππιοπε Βέ, 
πί Α, 245. ππα]α 56 πηαολήπαίαπα αρρε]]αί, ουτη ἀθε]σεεί οπ1σδαπη. οἱ οὐσαδίΟοΠεΠΙ πηα]ο- 
ΤΙΠΗ, Θἱ ὀκρυέεσσα θδί, ἀνθικαπάα. Ώευεραί απίοπι οταΓῖο Ἱία ργουθάθτο: δαερ, εἴσελθε 
ν5. 345. Ἀιπο αΠΙπΙΟ Ί]]α οοπηπποίο τοβῖφα Ἰπεργροδιξ. 

343---δ. παπι ρεγῖκεεπα !. Βἰπηίία εγαηί Ὦ. 173. αὈὶ οατα τπα]εραί πιοτίθ Ργῶνθ- 
πηϊφςο Βασ (θηίαίιπη. θύελλα ὤφελεν οἴχεσθαι προφίρουσά µε προφέρειν µεε εἰς ὄρος ἢ 
εἰς βάλασσα». 6 νοίεγαπα Ἰοηαθπάϊ πιοτο, αὐτῖρῖ, αι [οττῖ νους, Ῥγο, ΘΥ4ΠΘΣΟΕΓΕ, Ρεῖγο. 
--- 34 Τ. εἰς ὄρος, ΙΠ[αΠς ἵπ 90ο ἀθδοτίο, ἴπ εΊνα, εχροδίτα, αὲ ρετίγεῖς αιξ 9ρο {αοιτη 
ερ. ---34δ. ἀπόερσε. Ρενά]άἶδεοί τηε αφ1α κα Ώπήθύδαπα τας ὦ, 283. 320. 

Ά40. κακὰ τεκµήρανσο, ορηςΕσπεγαπ, ἀεκιπαταηί, α τέκµαρ, Λπΐς ορηβίΠαπῃ,  ἱο 
Ἠοκὶίοά. Ἔργ. 338. οὐδέ παπ᾿ αὐτοῖς ἄργαλέον πόλεμον πεκµαίρεται εὐρυόπα Ζεύς. -τὸδο- 

πιαγΊέας απάτη. πι μΙ οὐΜ]σ]αεοί, αι] δή, ᾖσύετο ἃ ἂν, ΦΘΗδΗΠΑ Ἰαμθτοί οὐ δὲ Ἱπβαπαῖα ἴπι 
κο γοὐιηζαηεῖς. αἴσγεα, ρχοῦτα Τνοἱαπογαπα ἵη. 86 Ἰποία. ννς. 335. 525. μπι 352. φρί- 
νε ἔμπτδοι, ΠΠΘΗΦ οοπαροφίία, Ῥτορτίο Βπππα, οΡΡ. Ἰνίίας: Ἡ. ]. απθίθης οί δεΠδαπὰ 

παραμιθίαν εὑρεν. 330. ᾽Απαμείβε- µρουσα.] Πόῤῥω φέρουσα. θΘύελλα.] Δ.- 
ται.] Ἐξ ἀμοιβῆς παραγίγνεται. 341. γνέµου συστροφή. 348. ᾿Απόεσεν.] 
Μέτειμι.] Μετελεύσομαι. Κιχήσεσθαι.] ᾽Απέπνιξε τῷ ἵδατι. 3490. Αὐτὰρ ἐπεὶ 
Καταλήψεσθαι. 344. Δᾶερ.] Δαὴρ τάδε γ’ ὧδε.] Ἐπειδὴ δὲ ταῦτα οὕτως. 

ἀνδρὸς ἀδελφός. ᾿Εμοῖο.] Ἐμοῦ. Κυ- Τεκμήραντο.] ᾿Εβουλεύσαντο, ἢ ἐτελείω- 
νός.] ᾿Αναιδαῦς. ᾿Οκρυαέσσης.] Τραχείας σαν, Ἡ, εἷς τέλος ἤγαγο. 35ο. Ὢ- 
καὶ φρικτῆς. Ἱαταστρέφει δὲ εἰς τὸ Φφελλω.] "Ώφειλω. 351. Αἴσχεα-] 
κακῆς καὶ ταλαιπώρυ. 346. Ἡροφέ- Αἴσχη, ὀνείδους ἄξια. 352. Έμπεδοι.] 
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ἔσσονται' τῷ καί μι ἐπαυρήσεσθαι ὁ δίω. 

αλλ’ ὄγε νυν εἴσελθε, καὶ εζεο τῶδ ἐ επὶ διφρω, 

9αερ, ε επεὶ σε μάλιστα πόνος φρένας ὀμφιβεβηκεν, 355 

εϊνεκ' ἐμεῖο κυνὸς, καὶ Αλεξώνδρου ο ενεκ. ἄτης᾽ 

οἵσω ἐπὶ Ζεὺς θήκε κακὸν μόρο. ὡς καὶ ὀπίσσω 

ἀνθρώποισι πελώμεθ ἀοίδιμοι ε ἐσσομένοισι. 

Την ὃ) ἡμείβετ' ἔπειτα μέγας κορυβαίολος Έκτωρ" 

μή με κόβζ, Ἓλεν, Φφιλέυσώ περ, οὖδε πο πείσεις. 36ο 

δη Ὑάρ μοι θυµος ε ἐπέσσυται, ὄφρ' ἐπαμύνω 

Τρώεσσ’, οἳ μεγ' ἐμεῖο ποθην ἀπεόντος ἔχρυσω- 

ἄλλα σύ ο, ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτὸς, 

ὡς κεν ἔμ ἔντοσθε πόλιος καταμάρήῃ ε Εόντα. 

καὶ ὶ γαρ ἐγὼν οἰκόνδ. ἐσελεύσομαι, όφρα ἴδωμαι 365 

οἰκηας, ἄλοχον τε Φίλην, καὶ νήστιον υἱόν. 

οὐ γάρ τὸ οἱ) . εἰ ἔτι σφιν ὑπότροπος Ἴδομαι αὖτις, 

η 7δη μ ὑπὸ χερσι θεοὶ δαμέωσω Αχαιών. 

ὋὪς ὥρα φωνήσας ἀπέ[η κορυβαίολος Εκτωρ. 

αἴψα ὃ ἔπει ἵκανε θόµους εὐ ναμετώσντας, 379 

οὐδ εὗρ' Ανδρομόχην λευκώλενον εν μεγάροίσι», 

353. νι]ς. τῷ κέν µιν. 361. νι]σ. ὥς κέν μ ἔντοσθε. 
3ός. ἐγὼ Εοϊκόνδ---ὄφρα Είδωμαι. Υι1]6. οἰκόνδε ἐλεύσομαι, ὄφρ᾽ ἂν ἴδωμαι. 6111 

ντο πιδίγ!, 366. Εοικῇας. 367. οὗ γὰρ Γοἳδ.. 

«εἀεσοτῖς {ασε 4εροπῖέ. π--ὸδὰ. ἐπαυρήσεσθαι 80. πούσου, ποῦ μὴ εἶναι αὐτῷ Φρένας ἐμπέδους. 

νΘΥΕΟΣ, ποχεβ ου 1ρδί ΕέαΓΙπα 6556, οιιοὰ ἴαπα ]ενῖς απ]πη Ἠοπ1ο οί. Εταί Α. 41ο. ἵνα 
πάντες ἂν ο βασιλπος. 

355, 6. ἐπεί σε µάλισσα πόνος Φρένας ἀμφιβέβηκε, Ἡ. Θ. περέλαβε. κατέλαβε. αιαπ(0- 

οπ]άθπα πι ΟΙΗΠΙΗΙΗ ππαχίπαθ πηρα οί Ῥατίαϊς σαῖρα οπτῖς δὲ ατιπηπῖς οοπβορηῖς. ἅτη 
Ἡ. Ἱ. Γαοἵπιις απάτη, ος ΠαρΙάοσιπι, οἴπδηιις τοσία5 ας ο]ρα.---237- Ἐκ πιογε Ἰοηὶ- 
ππα 60 η ε τηα]ατη, αιιοά. ἐροῖς αρογνοπθγαί.---358. ἀοίδιμοι. ΠΟΠ ον 4 οαππη η]- 
Όιις οορἹίαπά πας 5εὰ ἆς Ἱπ[απηῖα, α110 α ΟΠΙΠΘΠΗ Ροδίειηαίοπη 605 πιαπουαί. 

35ο---368. Ἠεοίος τοδϊζατα αἆ ραβπατη Ρατας Ἰπν]δα σας {άππεΠ απίοα 4Οππάπ δΗαΠΙ, 
--ᾱ61. ἤδη γάρ µοι θυμὸς ἐπέσσυται, ὀῷρ ἐ. «Γαπι οπῖπι (οατα ἵαπίαπα (επαρογίς αὐΕιιθγίτη 
α ραρπα) ὑπεραίίεην πια ΠΠΟΥΦ πι ιηηογής εἰ -Ἀασγο ἀεεαεγίο γεειηιαϊ,---μ61. Ἐτερ- 
εἶατο Ίιου Ῥοεία Ιπίογροκιῖέ, πέ ρταφοηεϊτοί Γαΐα]επι ἀῑθπι ἩἨεοίογ: πθο τοδῆί ἴ]]ε Έπο- 
Ίαπα Ῥοδέ ἀἰδοθδκαπα πο, 

319-380. Ἠοσίον ἁοππαπα 5πατα Ῥτοβοσίαις Απάτοπιασμεπ. οοπηρενῖέ αᾱ ΠΊΠΤΟΡ 558 
Ῥτο[θοίαπα ἀεείάθτίο ππατὶ Ῥγοβρίοίοπα!.  Ἴεπιαθ Ίου, 5αᾶγθ {απιεη, αποά απτηατη 
Ἰοσεπέῖς φο]Ποἴέιπα τεδα1έ, φποᾶ ΑπάτοιησσἩσιι ἀοπαὶ πο τθροτῖί. δύµου: εὖ ναιτάονσας. 

᾿Ασφαλεῖς, βέβαια. 353. Ἐπαυρή- Παρόμα. 364. Καταμάρψῃ.] Κα- 
σασθαι.] ᾿Επιτυχεῖ, ἀπολαῦσαι, ἢ µε- ταλάβη. κατάσχη. 366. Οἰκπας.] 
ταλήψεσθαι. 358. ᾿Αοαΐδιμο] Μετ Νῦν ἀντὶ τοῦ οἰκείους, τοὺς κατὰ τὴν οἱ- 

ὠδῆς μνηµονευόµενοι, διαβύητοι, καὶ οἷον κίαν. 367. Ὑπότροπος.) Ὡς ὑποστρο- 
ἀειδόμενο καὶ θαυμαζόµεω. 362. φῆς ἀνεληλυθώς. Ἵξυμαι.] Παραγενή- 
Ποθή.] ᾿Ἐπιήτησι, 363. Ὄρνυθι.] σοµαι. 360δ. Δαμίωσι.] Δαμάσωσι. 
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ἀλλ' ηγε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπολῳ ι εὔπέπλω 

πύργῳ ρω γοόωσά που μυρομένη τε. 

Ἔκτωρ ὡς οὖν ἔνδεν ' ἀμύμονα τετμεν ἄκοιτη, 

ἔστη επ᾿ οὖδὸν ἰῶν, μετὼ δὲ δμωῆσω ἔ εειπεγ᾿ 3 

Εί δ᾽ ὤγε μοι, δμωαὶ, νημερτέω µυθήσασθε' 

πη ἔβη Ανδρομάχη λευκώλενος εκ μεγάροιο: . 

ἠε πή ες γαλόων, ή εἰνατέρων ἐὔπεπλων, 

} ἐς ᾿Αθηναίης εζοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 

ΤΈρωαὶ εὐπλόκαμοι δεμην θεον ἱλώσκονται ; . 889 

Τὸν ὃ αὖτ' ὀτρηρή ταμίη πρὸς μῦθον ἔ ειπεν 

Ἕκτορ, επεὶ μάλ᾽ ἄνωγας ὠλήβεα µυθήσασθαι" 

οὔτε ση ἐς γαλόων, οὔτ' εἰνατέρων εὐπέπλων, 

οὔτ ἐς ᾿Αθηναίης εξίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 

Ἱἡ ρωαὶ εὐπλόκαμοι θεμὴν θεον ἱλάσκονται. 38ς 

αλλ᾽ επὶ πύργον ἔβη μέγαν λίου, οὔνεκ' ὤκουσε 

τείρεσθωι Τρωως, μέγα δὲ κράτος εἶναι Αχαιών. 

ἡ μεν δη πρὸς τέιχος ἐπειγομένη ὠφικώνει, 

μα ινομενη εἰκυία] φερει δα αμα παῖδα τιθήνη. 

ἨἩ ρα γυνή ταµιή' ὁ ο ἀπέσσυτο δώματος Έκτωρ 3099 

τν αὐτην ὁδὸν αὖτις», εὐκτιμένως κατ' ὠγυιάς- 

εὖτε πύλας Ἴκανε, διερχόμενος μέγα ἄστυ, 

Σκαιὼς, τη γαρ ἔμελλε διεζίµενωι πεδίονδε, 

κ ωι 

373- γι]ς. ἐφειστήκει. 375. ἔξειπε. 381. έξειπε. νι]ς. τὸν ὃ' 
αὖ ὀτρηρή. 386. µέγαν πλην, νιήοροα. ν. Ο0υ55. 380. Γεικυῖα. 

802. µέγα Γάστυ. 803. αἱ. διεξιέναι. 

γαιτῶν φἰζιοπ 6986, αἳ ναίεν 8ΗΡτα Β. 626. οἱ αἱ.---371. Ἠῶο ἀμφίπολος πιοχ 3890. 6 
467. τιθήνη ἀῑσία. Οὐφοτναπάα αἲ νίταπι ἀοππθοίσατη ἀεο]αναπάαπας λαβι]ε ευρο εί 
λα οίας, ἵπ βπηπηα νυν] δπαρ]ίοέαίο, παπ]ορς.-- 37 {3- τος ἴπ πηατο αᾱ Ῥοτίατα 
Ἀσναπι Τ, {45 π--ᾱ1δ. ἐ, γαλόων καὶ εἰνατέρων 5ο. δόµους τει ῥαλάμου-. ᾖ ἐς ᾿Αδηνοίης 

οἶκον, δώμα, ναόν. οἱ ἐξοίχιεται ρτο ἔξω Ἄετου -λθρ. ἐπεὶ μάλ᾽ ὤνωγας ὦ. ῤο. ὧ. παρρ]επάαπα 

µυθήσοµαι. λέζω,---38γ. τείρεσθαι Ρτοιηϊ, {πιογίογες ε9δο Ῥιρπα, οοπία ΑοπἨῖνος 5ρε- 
210ΥΕ8, κρατεῖν. «πι ν]οα οράστο κ«ο]επί οοπ[θοί ΥΙτΙΡς, τειρόµενοι.---388. Νθ σαυτο- 
λογία φἳς, αά]ανες φοπίθπ ίαση, αἱ αοορίας: ἡ μὲν δὴ-- ία, ἔπφαπι, ἴπι υἷα αἲ ππτιγον 
εοί. 

309--- 5309. Ίμοσμ5 ος ποὺϊ]κείπαῖς 4 οοσιήσι Ηεοίοτῖς εἳ Απάτοπιασᾖμες αἲ ἐγασίσαπι 
νῖπα οἳ δενότητα θ]ροτα(ι]5. 

373- Γιόωσα.] Θρηνοῦσα. Μυρομένη.] «γάλως λέγεται. Ἐἰνατέρων.] Εἰνάτερες 
᾿Οδυρομένη, θρηνῖσα. 3474. Τέτμε.] καλοῦνται αἱ τῶν ἀδελφῶν γυναῖκες πρὸς 
Κατέλαβε», εὗρε. 375. Οὐδώ.] Βα- ἀλλήλας, οἵἷο Ἑλένη πρὸς ᾿Αγδρομάχην. 
τῆρα, βαθµόν. ὙΣημαίει δὲ καὶ τὴν 38Ι. ὈΟτρηρή.|) Δραστικὴ, συνεργός. 
ὁδόν. Δμωῆσι.] Δούλαι. 376. Εἰδ 388. ᾽Αϕικώνει.] Παραγίγνεται, ἢ πα- 
ἄγε.] "Άγε δή. 378. Γαλόων.] ᾿Ανδρὸς ῥαλαμβάνει. 399. Ταμίη.] Προστά- 
ἀδελφῶν. "Ομοίως δὲ καὶ ἀδελφοῦ γυνὴ, τις. 303. Διεξιέναι.] Διεξελθεῖν. 394. 

ΥοΙ,. 1. τς 



ρρ ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. 3ο---4ο. ΕΙΡ. νΙ, 

ἐνθ᾽ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ήλθε θέουσα, 

Ανδρομάχη, θυγάτηρ, µεγαλήτορος ᾿Ἠετίωνος, 305 
Ἠετίων., ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλόκω ὑληέσση, 

Θήβη | Υποπλωακίῃ, ο κεσσ ἄνδρεσσιν ὠνόσσων' 

τοῦ πα 9) θυγώτηρ ἔχεν” Έκτορι χαλκοκορυστή’ 

ἥ οἱ ἔπειτ Ίντησ”, όμα δ) ἀμφίπολος κίεν αὐτῃ, 

παιὸ επὶ κόλπον ἔχουσ᾽ ἀταλάφρονα, νήπιον αὕτως, 49ο 

Ἐκτοριδην ἀγαπητὸν, αλίγκιον ἄστερι καλῷ' 

τόν ῥ᾽ Ἔκτωρ καλέεσκε Σκαμάνθριου, ωὗταρ οἱ ἄλλοι 

᾿Αστυόνακτ: οἷος γαρ ἐρύετο Ἴλιον Έκτωρ. 

ἦτοι ὁ μεν μείδησεν ἰδων ἐς παῖδα, σιωπή" 

8090. ἤ Εοι- 403. ΓαστυΓάνακτ----ἐρύετο Είλιον. 404. µείδησε Ειδών. 

304. Οεουνπς Απάτοππασλιο, τι ππαγ]έαπα ο ππγ]ς ΠΟΠ. ργοβρθχογαί, 564 Θ1ΠΗ. πι 
τ10θπα το1]5εο απά]εγαῖ, ἱάδοφιιο ἁοππάπα παπα Γοδήπαῦα, 

804. ἄλοχος πολύδωρος πιῦ Θππι Χ. 88. Οὰ. Ω. 203. θ1ιῷ αας πολύεδνος. εχ ποίο 
1ηογθ Ιδίογιπα ἴθπρογιπα οἱ οοπάΙοπο ν1θ ἀοπιρδίίσοα, απιοά ππκογο5 οπιοραί. ϱΕ. 
1Π{, Λ. 243---δ. ΗΡΙ ίαπιοπ οὐ 1855 αρροτίαηί ππάπεγα ΥΙτο, ἕδνα. 

305. ΠΒείίου τεκ ΤΠ6ῦεν, οι α ΟΙοίρας Ἱππαραραίαν, δαρνα Αάναπαγέαπα ΕΝ. 
ίαθῖς αἰία: ἆᾳ Ύα ν. αἲ Α. 266. «πιάγοπιαζᾖες Ῥαΐθτ, αὖ Αολ]]ο ο,ρδιίς, ΤΠ, 414. 
416. 84. απᾶ οΗΠ1 δθρίθπα βΗ]8 421---424. οπρία οἱ ἀἰτερία Έλεγα.  ἵζκοτοπα οἱ ἵρραπα 
οαρίαπα ππος Ῥγοθίίο 5οµιτο γοπηἰβογαπί Αολινί: 5οᾷ σα οὗ Ίρδα ομίοναῦ. 1πβ. 435. δή. 
Ἰάδοφιθ Απάτοπιασμς ραΐτο, πααίτο οἱ {παίτῖνις οτραία οπηΠος 8ρΡος διιας ἵπ πιαπ(ο 
ἩἨσεείοτο Ροδίίας Παβεμαί. Ἠγαί ΠΙΟΗ5 τὸ Πλάκιον, 6ἳ ἰτασίς, ἡ Πλάώκος, χώρα ἵπ (118 
αἰία εταί Τ]ευα: Οίοσς απίθτα απϊηζι5 Ώσο Ίσσα Ιποο]εραπί, οὐ πάς 5ογίας ρτοίοοί 

ἴθτταπι α 5ο ϱ]]οἵαπα ἀῑσίαπα ουσαρανογαπ{. 
890. ἔπειτα Ἰν. ]. φιιοᾷ πος: [ία ἐρίέι, τι αἰαῖ, εἰ οδυΐα Τί. 
409. ἀταλάφρονα, ΡΙΟ ἁπαλὸν, νήπιον αὕπως' γΟΊΦΙΙ Ἱπ[απίεπι, ὠγαπητὸν, τιῖσιίο 

τεδαπές Ῥρατί Ἱαγο οτἶς, σαγτση, οἰοοίιυπα. 
492. ΝΟΠΙΘΠ ἀπιρ]οκ Ἱἱππροβίέιπα, αἰίθγαπα α- Ῥατοπία, αἰέογαπῃ, ααδΙ ΟΟΡΠΟΠΙΘΗ, ἃ 

Ῥορι]ο:. οὔδθινα οὔῖαπα εχθιηρ]Ηπὴ ΠΙΑ, α. πα ΠΟΠΠΘΠ Ρο ϱ55εί. Ἠοθυ {πιο 
ποπη]ηίς ρη]οχίΒ 811558 οδί αροτία: πθυ φαξῖς οοπγοπγθ οίγπιοῃ ἀἶσον αἱέογίας. Οὔνεινα 
6 ποστς »Ποπίαπα ΡαΓΘΠΓΙ5 494. ΠΙΑ αβθοίι Ραΐθγπο πποίαπα ΔΥΡΊΙΕΗΡ. 

Πολύδωρος.] Ἠτοι πολλὰ δῶρα λαβοῦσα λεσε. Ἡ Ἱστορία παρὰ Δικαιάρχῳ. 
παρὰ τοῦ μνηστευσαµένου. ἢ, πολλὰ “Ὑποπλάκῳ.] “Ὑπὸ Πλακίῳ ὄρει τῆς Κι- 

Όδρα ἐπενεγκαμένη τῷ τοῦ ἀνδρὸς οἴκῳ. λικία. Ὑληέσσῃ.] Ὕλην ἐχούσῃ, συµ.- 
306. ᾿ἨΗετίων, ὃς ἔναιεν Ὑποπλάκῳ ὅλη- φύτῳ τόπῳ, συνδένδρω. Ἐμφαύνει δὲ, 

έσση.] Γρανικὸς, οἳ δὲ ᾿Ατράμους, Πε- ὅτι πλούσιος ἦν ᾿Ηετίων, διὰ τοῦ ἐπιθέ- 

λασηὸὺς τὸ γένος, ἀφίκετο ποτὲ ὑπὸ τὴν του, εἰπὼν ὑληέσση. 3907. Κιλίκεσσι.] 

ἐν Λυκίᾳ Ἴδην' καὶ πόλιν κτίσας ἐνταῦ- ἸΚίλικας λέγει τοὺς τὰς “Ὑποπλακίους 
θα, ἀφ ἑαυτοῦ προσηγόρευσεν ᾿Ατραμύ- «Θήβας οἰκοῦντας. 305. Ἔχετο.] Ἔγα- 
τει. Γεννήσας δὲ θυγατέρα Θήβην τὸ µμεῖτο. Χαλκοκορυστῃ.] Χαλκῷ καθωπλι- 
ὄνομα, περὶ τὴν ἀκμὴν τοῦ γάμου ἔθετο σµένῳ. 3900. "Ἠντησεν.] ᾿ Απήντησεν. 
γυμνικὸν ἀγῶνα, καὶ τὸν ταύτης γάµον 49ο. ᾿Αταλάφρωα-] “Απαλόφρονα, Ας 

πῷ ἀμιστεύσαντι. "Ἡρακλῆς δὲ κατ παλὰ φρωσῦντα, τοῦτ᾽ ἔστι, νήπιον, ἂνό-- 

ἐκεῖνο καιροῦ φανεὶς, ἔλαβε τὴν Θήβην ητον, ἢ μὴ δυνάµενον τλῆναι κακοπάθειαν. 

γυναῖκα, καὶ κτίσας πόλιν ὑπὸ τὸ Πλά- 491. Ἑκτορίδην.] Ἕκτορος υἱὸν ᾿Αστι- 

κιον καλούμενον ὄρος τῆς Κιλικίας, Πλα- άνακτα. ᾿Αγαπητόν.] Μονογενη. Λ- 

κίαν Θήβην αὐτὴν ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἐκά- Λλίγκιω.] Ὅμοιυ. 493. Ἐρύετο,] Ἔ- 



στρ. ντ. ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. 4οζ---422. θα 

Ανδρομάχη δὲ οἱ άγχι παρίστατο Φακρυχεουσα, 4ο5 

ἔν τ ὥρα οἱ φυ χειρὶ, ἔπου τ ἔφατ' . ἔκ τ᾽ ονόμαζε 

Δαιμόνε, φθισει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ ἐλεαίρεις 

παϊδα τε ηπίἄχρν, καὶ ἔμ ὤμμορον, Ἰ τόχα χάρη 

σεῦ ἔσομαι. τάχα γάρ σε κατωκτανεουσην ᾽Αχαιοὶ, 

πώντες ἐφορμήθεντες. εμοὶ δέ κε κέρδιον Μη 419 

σευ ὠφαμαρτούση, χβονα δύμεναι" οὐ γαρ ἐτ᾽ ἄλλη 

ἔσται θαλπαρη, ἐ επεὶ ὢν σύγε πότμον ε επίσπης, 

ἀλλ ἄχε. οὐδὲ μας ἐστὶ πατηρ καὶ πότνια μήτηρ' 

ἦτοι γαρ πατέρ ὤμον ἄπεκτανε δτος Αχιλλεύς, 

ἐκ δὲ πόλιν πέρσε Κιλίκων εὖ ναιετάωσα», 4ις 

Θη(θην ὑψέπυλον' κατω ὃ ἔκτανεν Ἠετίωνα, 

οὖδε μη εξενάριζε" σεβάσσατο γαρ τόγε θυμώ: 

αλλ᾽ αρα πα κατεκηε σὺν ἔντεσι δωιδαλέοισιν, 

δ᾽ επὶ σημ. ἔχιεεν' περὶ. δε πτελέας ἐφύτευσαν 

Νύμφαι Ὀρεστιάδες, κουραι Διὸς αἰγιοχριο. 439 

οἳ δὲ μοι ἑπτὰ κωσήγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροίσω, 

οἱ μεν πάντες ἰῷ κίον ἥματι "Αίδος εἴσω' 

4ο5. δέ ἔοι. 496. ἄρα [οι φῦ χειρὶ Γέπος. 

{ο7---439. Ῥ]επα ἀπ]οϊκείπαϊ αβοοίιις οταξῖο Απάνομισοιιος: Εππθί οἳ, πιθίέ εἱυῖ ος 
Β]ίος ἵπ αιια ἳ Γονίο οὔαοινες ποππ]]α, απ αὐ Απάτοπιασιιος Ῥογνοπα εξ αὖ (αὶί 
ογαἵοπο πα ππανίατα αΠοπα ν]άθτί Ῥοδεϊηί, οοπέαπάτπα οσίς Ῥτίπο, Ῥοεΐσοαπα ΟΓ8/{10- 
Ἠοπα παπι θτογο ασ Ῥοκύπ]ανε απαρΗβοαίίοπεπα εἳ ουπαζαπα, φπθπι να]ρατίς απεδριῖέ, εί 
που Ἰπ Ῥοθῖς νονρα Ἠαβθεπίας, οκ Ἰας Ίερε 6996 οδτησηάα ἴπ ερ]οῖς εί (ταρῖ- 
οἷκς αλοφα Ἱπτο]ογαδ]]ς οσσεί οπιπῖς ογαο Ρορίΐσα. πι η]. πποπποτατί αὖ Απάτο- 

πηαζηο, φποᾶ, αδὶ ἀῆσοπις οχοιιςκοτῖδ, ποπ. νῖπι Ἰαβοαί αἲ πιονεπάια απητη, 
οσφτο απ ροδί οοπλ ασ. 

411. ἀφαμαρτούσῃ π. ]. ἀποτυχούση. ἀφαιρερείση. Ῥρηνα ο ία: τά Ῥοπο Αολοί. σ.---- 

413. πότµον ἐπίσπης τιδὶ ... πιογίοπα ΠΡΙ αγοθνκἰνοτϊς. οἱ. αἲ Β. 15ο.---414. 4ε Εεβοπε 
οωςο ν. ἆ 305.---415. εὖ ναιετάωσαν φἵίαπι πῖ τποᾶο ν. 27ο---4 17. 1ου», οἰδὶ αΠεπιις 
α. Ἰοηαθηθῖς οοπδΙΠο οἱ α- (οπηροσίν ταβοπο νίδαδ, ποίαβ]ῖν (ππιει Ρτορίες Παάτοίαπα 

Ἱνίοσιπα Ποραίππα ἴπ Ἰαπάσμᾶα οἱ ποποταπάα νἰταίο οἵαπα ΤΠ Ἰορίο, ο. πρ. Έπ. Ν, 
827. 9η. Βθοπεπι που δροΠανῖέ Αομῆ]ες, απῖα οἳ ἡπδία {οοῖί, οπεπιαυϊέ οογρτις οἱ φαἳ- 
δα οτι αρπιν, αἳ ἐπ εἳ αρθενεέ σημα ἐπέχε τεηιῖν οἴγοιι οἴγσα σπα τ 
Ίου φαν]κείπιο Ἀπρ]α οὐπκευῖδε ἀἰσαπίασς νύμφαι ὀρεστιάδες, υθγναηίες ἐν ὄρεσι 
«195 νιι]σο Ὄρε ειάδες. «Πουῖν [ία ς τί οπιπίμο Νγπαρμς οὐ α ασ ἀῑνθιςί πεηετῖς 
οἰπὲ Οὐσωίάος, αἴω Νοτείᾶον. Ιδέας ο/ρο Ροος οίαίο οχίσκο (αππ]ς αἆ 

σωζεν, ἐφύλαττε. 4ο7. Δαιμόνιε.] Νῦν, ᾿Αποτυχούσῃ, ἀφαιρεθείσῃ. Ἀθόνα δύ- 
γενναῖε, µακάριε. Ἡ κατ εὐφημισμὸν µεναι.] ᾿Αποθανεῖν. Χθόνα,) Τὴν γην. 

(κακόδαιµον). «Φθίσει.] Φονεύσει, δια- Δύμεναι.] Κατελθεν. 4192. Θαλπω- 
φθερεῖ. Μένος.] Νῦν, Ἡ δύναµις. Οὐδ µρή.] Χαρὰ, δὴ, παραµυθία. 414. 
ἐλεαίρεις.] Οὐδ' ἐλεες. 498. Νηπία- ᾿Αμόν.] Ἡμέτερν. 4ἱδ. Κατέκπε.] 

χο] ἸἈΝήπιυ. "Άμμορον.] Δύσμορν, Κατέκαυσεν. Ἔντεσι.] Ὅπλοι. Δαι- 
κακόµορο. Χήρη.] Ἔρημος. ᾿δίως δὲ δαλέοισι.] Ποικίλοις εὖ πεποικιλµένεις. 
τάσσεται ἐπὶ τῆς τὸν ἄνδρα ἀποβεβλη- 419. Σηµα.] Τάφον. Πτελέας.] Πτε- 
κνίας, ἀνάνδρου. 411. ᾽Αφαμαρτούση.] λέα, εἶδος δένδρου. 42ο. Ὀρεστιάδες.] 

τίο 



954 ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. ασ3---μι. ΤΕ. ΝΙ. 

πώντας γὰρ κατέπεφνε ποδόρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 
βωυσὶν ἐπ᾽ εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργενήρ δΐεσσι. 
μητέρα δ), ἡ βασίλευε ὐ ύπο Πλάκω ὑληέσση, 435 

τὴν επεὶ ἂρ 9ρ ή {γα ὅμ - κτεώτεσσι», 

ἂψ ὅ ὄγε την ὤπελυσε, λα[λῶν ἆ ὠπερείσέ ποια" 

πατρὸς δ᾽ 6 μεγάροισι (ὐλ Άρτεμις ἠοχέαιρα- 

Ἕκτορ, ώταρ σύ μοι ἐσσὶ πωτὴρ καὶ πότνια µήτηρ, 

ἦδε κασήγνήτος, σὺ δέ σι θαλερος παρωκοίτης. 43ο 

ἀλλ ὤγε νυν ἐλέαιρε, καὶ αὐτου µίμν ἐπὶ πύργω, 

μη παϊὸ ὀρφανικὸν θείης, χήρην τε γυναϊκα᾿ 

λαὸν δὲ στήσον παρ έρρεον, ἔνθω μάλιστα 

ἁμβατός ἐ ἐστι πόλις, καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τέίχος, 
Ττρὶς γαρ τή Υ᾿ ἐλθόντες ἐπειρήσωνθ οἱ ὥριστοι 435 

αμφ' Αἴαντε δύω, καὶ ὠγακλυτον Ἰδομενπα, 

ηδ) ἄμφ ᾿Ἀτρείδας, κοὶ Τυδέος ὤλκιμον υἱόν᾿ 

ἤπου τίς σφι ἔνσπε θεοπροπίων εὐ εἰδῶς, 

ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐ ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. 

Την δ αὖτε πρεσέειπε μέγας καρυθαίολος Έκτωρ 4.19 

ἤ καὶ Εμοὶ τάδε πάντα μελει, γύναι. ἀλλα μάλ’ αἰγῶς 

424. ὀ[ίεσσι. 439. εὖ Γειδώς. 449. προσέΓειπε. 

Τ1πεῦοῃ ππθιποτίαπα Εοβίοπῖς τορῖς 5ευναπ5, αν οτίρας οΟΠΒΙ{15.---423, 4. ΕΙΠΙ τορῖς οἱ 
ϊο ἵπ ν]]]]ς αἲ αγπιθη{οΓΙΠΏ Ιπδρθοβίοποπα ππογαΡαΠ{Γ.---439. Μαίου ἢ βασίλευεν. ΊΝΟ- 
14Ρ1115 αδας νοσῖς 1. ]. ΠΟΠ, ἐκράπει, 1ρδα τοσπαν]ί, Ία5 τορίαπα Παρ, 5οά, πητη 
γερὶς τιογ, ΠΟΠΟΥΕ ηοΦίΟ τινα ϱδί. μητέρα δὲ-. τὴν ἐπεὶ---ὤψ ὄγε πὴν ἀπέλυσε. 8ΙΒΥΙ5 
αἰπηρμΙοέης παγταιΟ1 ΙΠίθγ νοίθγος. --ᾱ26- δεῦρο αἀπιοᾶππα ναρος Ποπ 1Π ἹτΡεΠΙ, 5ε4 
ἵπ οαδία Αολίνογαπας θδί 6’Ρο δεῦρο, εἰς Τροίην σἠν χώραν.---428. Ἐκί οἱ Ἠ]ο Ίσοις, αι 
Ἰαπάαίιτ ο απφΙΙΟ 8ΕΡΠΙΟΠΕ, 1 τορεπέίηα πηοτίε, ν. ο. ες {ουτί αοπία, ἀθο]αταπόα. 
Νοίαέ 4ποφιθ Ύθπ. Α. πατρὸς δ' ἐν µε γάροισι. ΏΟΠ. Ἐεοπῖς, απί ππογίαας ογαί, 5εὰ τηᾶ- 
{πῖς Ραΐθγ. 61ρΟ πατρὺς ΥΟ µητροπώτορο. Ἀθηιεπίος νθιδιις 5αΠί {Πίο ποὐ]Πκαίσιος, 

431---430. Νοιαβή]ν Ίοσιις η (ορορταρ]ήαπι ἨΠ. Οιοὰ απίᾳ 14 ὕεπριις ποπθναπέ 
ΠΠ ΜΤΗ Ἐτο]απ!, π{ Ἱπίτα πιαπῖα 56 ιθγοπίαν, πθο ατρε θρθςςί τοῦιι5 δις τηα]α 

οοπδ]ογοπί, ἵπ. παπα τοπ ἨΊπο γονος Απάτοπιασμο, παθπάο, πί Ἠοεοίον αἲ Ῥηϊςίϊ- 
ΤΊΙΠΙ ΊΠΟΤΘΙΗ τοάθα 6. -τάθ4- 43 Ῥαγία ΠΙΥΊΙ5 οσί Γαοἱς οοΠδοθηδα οἱ ΙΠοιΙΓ8, 56 εκ- 
Ραρπαίη.---35: ἐπειρήσαντο Νο. ἀναβαίνειυ καὶ ἐπιδραμεῖν εκ Υδ. απίθο.---438. Ἀρεοίαί εὖ 
Ἰήο Ίουιις αἆ ΠΟΙΙΟΠΘΠΙ θεοπρόπων, ναίπι οοπδ(ποπάαπα: Ῥγανίάεταπί 11 αποά. νἱγὶ 
ιδ επίος απἰπηί ιάΙοῖο Γαοῖ]ο αφεθηποραπίας, Τίαφις απ θοπι αὐ ας πηπΥοσαπα Ράτζα 
εκρηρπανί Ῥο58ο απιί ναίον παπἰανεταπέ αιί ργοδροχεναπί Α ον είπα γαδῖ πποπί 
5υια {ρδογυση απἰπηαΦ νοΓδίοπθ, 

449---465. ἨΗεοίοτῖς οναΜῖο αβοσία, 5οᾷ φπα]οπη α. ντο {ον οχροοίος, Ῥ]επα: ιά 
5ο ἀἱρπιπη οἳέ, νίᾷοἳ ας δοηί(ές οἱδὶ Ἰη[αιδύπη Ρα] ζαὔαπα οπι πα (ας οὗ ργώδαρ]έ. 

441. µέλει. Ἠπθο οπΊΠΙα οὐ 1ρ56 τορείο, οί απο νοὶνο, 442. αἰδέομαι Ἠρώα-----αϊ κε 

Αἱ ἐν τοῖς ὄρεσι διατρίβουσαι. 422. µασι. 4309. Παρακοίτης.] ᾽Ανήρ. 432. 

᾽Ιῷ ἥματι.] Ἐν μιᾷ ημέρα. 424. Εἰ- Ὀρφανικόν.] Ὀρφανώ. 433. Ἐρυεόν.] 
λιπόδεσσιν.] Εἰλίπεδας, ἐπιθετικῶς λέγει ᾿Αγρίαν συκην. 434. Ἴδμβατος.] Α- 

τὰς βοῦς, ὅτι ἑλίσσουσι τοὺς πόδας κατὰ νάβασιν ἔχουσα ὁδός. "Ἐπίδρομων.] Εξ 

πὴν πορείαν. 436. Κτεάτεσσι.] Κτή- ἐπιδρομῆς, καθ’ ὅ ἐστι ἐπιδραμεῖν τὴν 
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αἰδέομαι Τρωας καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 

αί κεν κακὸς ὣο νόσφιν Αλυσκάζω πολέμειο. 

οὐδ ἐ ἐμὲ θυμὲς ἄ ονώγεν᾿ ἐπεὶ µαθον ἔι έμμεναι ἐσθλὸς 

αἲεὶ, καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι, 

ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος, ἠδ ε ἐμον αὐτοῦ. 

ευ μεν γαρ τόδε οἶδα κατα φρένα καὶ κατὰ θυµον, 

ἔσσεται ήμαρ, στ ὤν ποτ ὀλώλη Ἴλιος ἔρη, 

καὶ Πρίαμος, καὶ λαος εὐμμελίω Πριάμοιο. 

ἀλλ οὗ μοι Τρώων τόσσον μελει ὄλγος ὀπίσσω, 

οὔτ αὐτῆς Ἓκαβης, οὔτε Πριώμοιο ἄνακτος, 

ούτε κασεγνήτων, οἳ κεν πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ 

εν κονησι πέσοιεν ὑπ ἀνδράσι δυσµενέεσσι, 

ὅσσον σεῖ, ὅτε κέν τίς ᾽Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

δωκρυέεσσαν ὦ ὤγηται, ἐλεύθερον ἡ ήμαρ ἀπούρας" 

καί κεν, ἐν Ἄργει εοῦσα. πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις, 

καί κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηΐδος ἢ ή Ὑπερείης, 

445 

459 

495 

443. Ῥευ!]. κακὸς Γώς. ἃ Ε 444. νι]σ. οὐδέ µε. 447. τόδε Γῖδα. 
448. Είλιος. 451. Πριάμοιο Γάνακτος. 

νόσφιν ἁλυσκάζω πολέµοι. ΛΙΒ5 εδ αἰδίομαι ἆλ υσκάζε η φεύγειν. Ὑθγιπα εἴατα ἀῑΙέιτ 
αἰδεῖσξαί τινα, ὥστε μὴ ἀλμσκάζειν. (ιο παιίαἄιπα ἵηπ αἲ κε. ἜΤαπι θδί ἀλυσκάζειν νό- 

σφιν πολέμου, τευθάετθ, δὲ 5ε αράποστο, π φἴοί 5εοἵκαπ] α- Ῥηρπα, φποᾷ Ε. 253- ενας 
ἀλυσκάζειν µάχιεσθαι, ΡΟ ὥστε μὴ µάχεσθαι. Ἐοερρεηπ πονίες Ραυ]ο ορεγοδίι5 5αβ- 
Ῥ]εῦαί χηρα, βάνατον, (155 αΏδί Ιαπσαπίας, οἶαπα ΟΠ ἀλύσκω ἀλεείνω.---444. οὐδ ἐμὲ 
θυμὸς ἄνωγεν. αμλουτος αΠΙπηΦΣ ππθῃς πηρα ἴα]επα οοα]αΠοποπα πον πάπηέΗε, 5ε4 
τθδρι]ῖ, 50. τὸ ἁλυσκάζεινς Ἠιάϊος 5επιο θέα νοσῖθας σεποταΜῦας: πθο πηθ αΠΙΠΙΙΙ5 

αῤοί Ίχου Γαρο56.----4460. ἀρνύμενος ΤΟ ὥστε ἄρνυσθαι, αΌ τοπθατη, φιιάῖο (αθιιάϊ Ρραΐες- 
ηαπα σ]οτίατη. 

447. εὖ μὲν γὰρ---ηιοά Παβηϊ: οἰδὶ κας Ῥπενίάεο, πτῦεπι ορρισπαΏοπεπα ΑολΠί- 
νοσαπα. Ἠπιιά ἀῑα καδίθηίαγαη 6556, Πἶνὶ α Παπάς ςαλιῖς κρϱος αβιι]κογῖζ. γὰρ θδί Ῥτο δή. 
---4δο. Τρώων ἄλγος, ππἛ]α φις Ἐτο]απϊ εσρετευσί καπζ. θα µέλει Θοτιπα οορῖ(α(ῖο απῖ- 
ΤΠ φο]λοῖ(ας. ὁ ὅσσον σεῖο ἄλγος μέλει ἐμοί. 

452. οἳ πέτοιέν κεν ἳ Μοτία οσοι] ασ] δΗπέν--455- ἐλεύβερον Άμαρ, τί ΊΠβ. 463. Σούλιον 
ἦμαρ. ΑΠΠΙΩΗΙΙ5 58ΓΠΙΟ. ἦμαρ, ῬΤΟ οοπά]δοπς, πα σπα απῖς ἀἴθπα, γΙίατη, εχ]σῖές απθπι 
Ἐτασ]οῖ 4ποφς 5εγναγαη. ασό. ἐν "Αθγει Νεα οππΙπΟ Ρο ἄτωζα, 8ει Ρτο ΤἨεσσα- 
Μα, ἵπ πα Άτρος Ῥο]αξσίοιπα εγας δΙατη. πρὸς ἄλλπς, ηιιοᾷ αας ὑπ' ἄλλη. ΒΕΠ. Β. 
ὑπ' ἄλλης κελενοµένη. ἃὰ α]οσίις Εεπαῖπος ππίαπη, ᾗΠαδδηπῃ,---ΟθίδΓπα οοπαρασαπᾶα5 
αἶτογ Ίουις ΠΠ. Χ. 482. 5η. αδί Απάτομιασμε ἀς 5ο οἱ ΒΠοΟ 5πη]ε Εαέππα οπαπαίαατ.---- 
457. Ἕαπηπαπα Ῥοεία ορταιπα αφαθπα Εοηίθπι οοπππηθιηοταξ. Βαπί απίθπα Τ]εςςα [ερ 
Εοπίος 5οομπά πα Βίταροπεπι ΤΚ. Ρ. 66ο. Α. αδὶ Ῥλαγκα]Η ϱο5 Εοηίο πιοπσίταβαπε, 
Ἰαιιά Ίοπρο α νονηρ]]5 αρ Ηε]]αάῖν. Ἐκε {αππεπ Ίο Ῥοεία επιζ]ίο, ποτ. Πεοίοτῖς. 
Νππϊς ασαα(πα. θσκοί, ἀῑοία Ἠσο αὐ Ἡσοοίοτο Ρηίατθ, φιιοᾷ ΑΟ ἵπ Ῥτσάς Ῥατίοπι 

δδὸν Κατερχόµενον τὴν ἀπὸ τοῦ τείχους, 
442. Ἓλ- 

κεσιπέπλους.] Τὰς ἐφελκομένας τοὺς πέ- 
πλους, διὰ περιουσία», καὶ διὰ τὸ ἄχρι 
τῶν πιδῶν διήκει, καὶ ἐπὶ βάθους. 

443. Κακὸς ὡς.] Ὡς κακός. ᾿Αλυσκά- 

ν . αμ 
καὶ ἀναβηναι τὴν αὐτήν. 

ζω.] Ἐκκλίω, ἐκφεύγω. 448. Ολώλη.] 
᾽Απόληται. 496. Πρὸς ἄλλης.] Ἐπ᾽ 
ἄλλης. Τοῦτ) ἐστιν, ἐπὶ δεσποίνῃ. 4:57. 
Φορέοις.] Φέροις. Μεσσηΐδος.] Μεσσηϊς, 
κρήνη Θετταλική. “Ὑπερείης.] Ὑπέρεια, 
κρήνη Ἄργως. Μεσσηΐδος ἢ Ὑπερείης.] 
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πόλλ᾽ ἀεκαζομέν πρωτερὴ ὃ ε ἐπικεισετ' ἀνώγκη' 

καί ποτέ τις εἴπησω, ἰδὼν κατα δάκρυ χέουσαν΄ 

Ἕκτορος δε γυνή, ὃς ἀριστεύεσκε μώχεσθων 

Τρώων ἱπποδόμων, ὅ οτε Ἴλιον ἀμφεμάχωντο. 

ὧς ποτέ τις ἐρέει’ σοὶ ὃ αὖ νέον ἔσσεται ὤλγος 

χητεϊ τοιοῦδ ὠνδρος, ἀμύνεμ θούλιον ἥμαρ. 

ἀλλά με τεῦνειώτα χυτὴ κατο γαιω καλύπτοι, 

πρίν γετι σης τε [5οής, σοῦ ϐ᾽ ἐλκηθμοῖο πυθέσθαι. 

ὋὪς εἰπῶν, οὗ παιδος ὀρέζωτο φαίδιμος Ἐκτώρ. 

ἂν δ ὁ ποῖς πρὸς κόλπον εὐζωνοιο τιθήνης 

εκλήθη { Ἰάχων, πάτρορ φίλου ὄψιν ὠτυχθεὶς, 

ταρββήσας χαλκόν τ', ἠδὲ λόφον ἱππιοχαίτην, 

δεινὸν ὧπ᾿ ἀκροτώτης κόρυθος νεύοντα νοήσας" 

εκ ὃοὲ Ὑέλασσε πατήρ τε φίλος, καὶ πότνιο μήτηρ. 

αὐτίέκ ώπο κρατὸς κόρυ. έἴλετο φαίδιμος " Έκτωρ, 

καὶ την μεν κατέθηκεν ε επὶ χθονὶ παμφανέωσα». 

αὐταρ ογ᾽ ον φίλον υἷον επεὶ κύσε, πηλέ τε χερσὶν, 

ειπεν ἐπευζώμενος Δι πς ὤλλοισί τε θεσῖσι" 

46ο 

465 

47ο 

475 

450. τὶς Γείπησι Ειδών. 461. ὅτε Είλιον. 
466. Εειπὼν Εοῦ. 468. Ειάχων. 

475. Γεῖπε. 

Απάτοπιαεμεπ Ῥλέμίαπα αὐάπορπάατα ορδΙταπη 6556 ογεάἰἀετῖέ: απί φποά Ῥοεία πονθ- 
τς, Απιζτοιπαζλον αὖ λολμί]ή5 ΗΠο Νεορίο]επιο οαρίίναη ἴπ Βρίτιπα 6556 αὐάποίατη. 
---4δδ- κρατερὴ ὃ ἐπικείσετ᾽ ὠνάγκη. Ππεετροδίέα 6556 Ρριιῖα. δὲ Ῥτο ἀλλὰ ἀῑοίαπα. Ῥοά6- 
αἰτῖ ογα(ῖοπε όψεις ἐ ἐπικειμένης (αι, 6. οὔσης) ἀνώγκγε.----4Μ0. καί ποτέ σις εἴπῃησι. ενα τς 

Ίπηρσας ΟΗΠΙ ὅτε κεν. 5ἳνε τί ρου 58 Φἰσθιπα εις ΡΤΟ: καὶ εἴποι ἄν τις. οίο ἔτι αῑσαί, 
αἰαονεέ, αἰἰφιΐν. πά Ἰάεπι αἲέ απο πιος: ὧν ποτέ σι ἐρέει. μ4θο. χήπει σοιοῦδ 2ος 
ἀμύνευ, ορίππε ἀῑκοιῖν ποιοῦδε 990 ῬΓο τοῦδε, 1. Θ. ἐμοῦ. ας Ίου Γορενῖς, ποοϊρίοπά ατα 
οῖέ 56ιι {ας υἱγὸ, (ιια]ῖς 600 διυπ: θπαδὶ αἰέθηήας αἰἴοι]τις πημῖ αἰπωϊ]]ς 8ου, υἱγὲ φιιῖ 
ἑαῖ σοτόσδε φἱέ, τέ ροβοῖέ /φο {ο {ἱὔογαγε: φηῖ αγ δέ αυεγίεπᾶας α ἰε φεγυλιῖ---- 
χυπὴ γαῖα. ἐιώπιζις. Ἠππιι» αρρεδία. οἳ Ίποςκ 465. ἑλκηθμὸς, 4ο αὐάποία εαρίῖνα. ὤν- 
δραποδισµός. Αά Ίου εξ. Βορλου]. Α]αο. 497. 5η. 

466-183. Ἠοοίοι: Ῥπεναπι Αδιγαπασίονα ππαπῖ μας οχαῖρῖέ οἱ Ῥτο εἶας φα]πίο νοία 
{ασ Ίου Ῥτορίος αβοείαπα. ραΐτῖς οἱ πανταοπϊς Ἱπηρμοϊαίοπη ποβ]ββίηλις. οὗ 
παιδὸς (κατὰ τοῦ π.) ὀρέζαπο (30, δια πΙαΜΊΙΦ) πἲ πιοπίθαπη Δ. 997. Τία 8απο Πί, φιοὰ 
Ῥεπο]α αμα, λάβα», 

41ο. Ῥιιε νοήσας (αὐπὸν, πὸν λόφον) γεύονπα δεινὸν (δενῶς) ἀπ ὠκροτάτης κόρυδος. 

458. ἀξεκαζομένη. 
462. Εερέει. 465. νι]. πρίν γ΄ ἔτι. 
469. νη]ρ. τε ἰδέ. 474. αὐτὰρ ὁ Εόν. 

Μεσσηϊς, καὶ Ὑπέρεια, κρῆναι τῆς ΤΠε- 

λοποννήσου. οἱ δὲ τῆς Λακωνικῆς. 4558. 
᾿Αεκαζομένη-] Άκουσα, καὶ μὴ βουλομένη. 
οὐχ) ἐκοῦσα, ἀλλ' ἀναγκαζομένη. 450. 
Καΐ ποτέ τις εἴπησι».] ᾿Αντὶ τοῦ, εἴποι τὶς 
ἄν. 463. Χήτει.] Στερήσει. σπάνει. Λού- 
λειον ἦμαρ.] Τὸν τῆς δουλείας χρόνον. 464. 
Χυτή.] Ἡ ἐπιχεομένη τοῖς νεκροῖς γῇ. 465. 

Ἑλκηθμοῖο.] Ἑλκυσμοῦ, ἀνδραποδισμοῦ, 
ων”. ν 3 3 { / 

τοῦτ᾽ έστιν, αἰχμαλωσίας. Πνθέσθαι.] 

466. Ὀρέξατο.] 

Ἐξέτεινε τὰς χεῖρας. Ἡ, ἐλάβετο. 468. 
᾿Ἰάχων.] Κράζων. ᾿Ατυχθείς.] Ἔκπλα- 
γεὶς, ἢ ταραχθεὶς, ἢ ἀπδισθεί. 469. 

Ἱππιοχαίτην.] “Ιππείας ἔχοντα τρίχας. 

474. Ὃν.] Τὸν ἑαυτῶῦ. Κύσε.] Κατε- 

᾿Ακοῦσαι, αἰσθέσθαι. 
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Ζεῦ, ἄλλοι τε θεοὶ, δότε δ καὶ τόνδε γενέσθαι 
παϊδ ἐμὸν, ὡς καὶ εγώ περ, ὠριπρεπέα Τρώεσση, 

ὧδε βίην τ ὠγαθὸν, καὶ Ἰλίου ἴφι ἀνώσσειν' 
καί ποτέ τις εἴπησι' πωτρὸς ὃ ὄγε πολλὺν ἀμείνων' 
εκ πολέμου ἀνιόντο φεέροι δἳ ἔναιραι [βροτόεντα, 48ο 

κτείνως δηῖον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα µήτηρ. 

ὋὪς εἰπὼν, ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηκε 
παιδ εὖν ἡ ὃ) ἄρω µη κηώδεὶ δεζωτο κόλπω, 
Φακρυόεν γελάσασα. πόσις ὃὶ ἐλέησε νοήσας, 

χειρί τέ µιν κατέρεζεν, ἔπος τ΄ ἔφατ, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε᾽ 4ἃς 
Δαιμονίη, µή µοί τι λίην ὠκαχίζεο θυµω. 

οὐ γάρ τίς µ᾿ ὑπερ αἶσαν ὠνὴρ᾽ Αἴδι προϊόψεει. 
µάραν ὃ) οὐτιώ φημι πεφυγµένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 
οὐ κακὸν, οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ἐπῆν ταπρὠτα Ὑένηται. 
ἀλλ εἰς οἶκον ἰοῦσω τω σαυτής ἔργα κόµιζε, 40ο 

ἱστόν τ’, ἠλακάτην τε, καὶ ὠμφιπόλοισι κέλευε 

478. οδδεῖ καὶ Βιλίου Εἴφι Εανάσσειν. ν. 005. 470. τὶς Γείπῃσι. ἙῬοτία 
Εα]{ εἴπη" πατρός. 452. Γειπών. 483. παῖδα [όν. 

4δς. κατέρεξε, Εέπος. 457. ᾿ΑΡίδι. 499. ἐς Γοῖκογ----Γέργα. 

476. ζππρεπάα: δόσε καὶ τόνδε πὸν παῖδα ἐμὸν γενέσθαι ἀριπρεπέα ὠγαβόν τε ὧδε βίην, 
καὶ [δόσε αὐσὸν) ἀνάσσειν Ιλίου. 

4790. πηρεπάα 6558: καί ποτέ σις εἴπησιν (αὐτὸν) ἐκ πολέμου ἀνιόντα" πατρὸὺς δ ὄγεπ. 
ὦ- πποποηῦ νἱγὶ 4οο. Ἀθτίογος ἀκίβεθηί, καί ποτε, ἀνιόντος αὐτοῦ ἐκ πολέμου, εἴπῃ τις 
ὅτι πολλὸν ἀμμείνων σοῦ πατρός ἐσσι. 

452---502. Τϊκεθκνιι Απάτοπιασλιος αὖ ἩἨεσίοτα. 
483. κπώδε κόλπῳ. θπἷα υεφίον οὐογίδιις ρετβαδᾶ εναπί, ππα οαπῃ αγοίς νοφεϊαν]ς, οἳ 

εστι ροῖφ ἐλαζαπιίνς ἷὰ φαοὰ οπγα νονβτπα ἵπ. οα]ᾷ]ς ]οοῖς, πθ ναυπαῖρις οὐποσία 6ς- 
5θηΐ, 5παάετα ἀεθιήές αοοθδδῖε Ῥοδίρα νΙΏρ ππο]Π ος οἱ οὔοσιση ππριιθηίζογπη(πθ νιι]- 
Ραΐππι ΑΠάΙππη. κηώεντα θάλαμον, θΙΠάΘΠΠΙΙΕ εὐώδεα ν]άἴπαιι5 Ίαπι Γ. 382. οἱ Ζ. 288. 

486. δαιµονίη, µή µοί πι λίην. Ἡ. 0 Ὀοπα, μὴ µάλα, μήδ ὅλως. ΥΙΕΊπΙΙΒ Ίππι Α. ο53.--- 
487, δ, 9. ΟναΠο νῖνο Γον εἳ φαρίεηίο ἀἰρηϊφείηα !. (παπα απάτη αθίᾳιθ απίτηο 

ΤΘΙΙΠΕΤΕΠΗΙΙ5, ἆ πι πιο ο εἵπαα] ποῦίοπεπη Γαἲ τοσο οοηδ(αίατη Ἠαβθαπης 1. ὑπὲρ αἶσαν 
αοά ας ὑπὲρ µοῖραν, ὑπὲρ µόρον. ὑπέρμορα εταῖ Β. 1565. οξ. ἵΠΕ. Υ. 336. οὐχ, ὑπὲρ αἶσαν, 
Ίιοι ῥγώίεν Γαἰαΐοπι πεοεκεἰίαίεπις Ἡ. Θ. ηϊδί αδί Ρα] πιθοθδδίία», Ἠογα, ἱποτιετίε. 
1αιᾶαξ Ἐπδίαία, ος απο περ) προνοίας ΤΟΡΟΠΙΙΠΙ ΑΡρο]ΗΠίς: µοῖραν μὲν θνητοῖσιν 
αμήχιανον ἐξαλέασύαι, ἣν ἐπιγεινομένοισι πατὴρ Ζεὺς ἐγγυάλιξε. 

409---4. Ὑπ]ε Ηοσίον οοπ]ασεπα οπτας «]πετο απίπιο περοβῖς ἀοπηεδεῖοίς οεσαραίο. 

φίλησε. Πῆλε.] ᾿Ανέπαλλε, καὶ ἄνέ- κρύων γελάσασα. 496. ᾽Ακαχίζεο.] 
σειεν. 477. ᾿Αμπρεπέα.] Ἐκπρεπῃ, ἐ- Άχθου, λυποῦ. 487. “Ὑπὲρ αἶσαν.] 
πίσηµο. 48ο. Ἔναρα.] Τὰ ἀπὸ πο- Παρὰ τὴν εἱμαρμένην. Ἡροϊάψει.] Προ- 
λέμου λάφυρα. ᾿Βναρίζει γάρ ἐστι τὸ διαφθερεῖ. 498. Πεφυγμένν.] Πεφευ- 
φωεύειν. Διατοῦτο καὶ οἱ υεκροὶ ἕνερι γύτα. 4909. Κόμιζε.] Ἐν ἐπιμελείᾳ 
λέγονται. Ἡροτόεντα.] Ἡμαγμένα. Ἡρό- ἔχε. 4901. ᾿Ἠλακάτην.] Τὸ τῶν γυναι- 
τος γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦ φόνου αἷμα. "Ἡ ἡ- κῶν ἐργαλεῖων, ᾧ περιελίσσουσι τὸ ἔριον. 
µατωµένα. 493. Ἰηώδει.] Ἐὐόδει, ἈΛέγει δέποτε οὕτως καὶ τὸ βέλος, ἐν τῷ 
454. Δακρυόεν γελάσασα.] Μετὰ ὃδα- συνθέτῳ ὀνόματι χρυσηλάκατος. σηµαί- 
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ἔργον ἐποίχεσθαι" πόλεμος δ᾽ ἄνθρεσσι μελήσει 

πάση, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, Τοὶ λίῳ ἐγγεγάασω. 

ὋὪς ἄρα, φωνήσας, κόρυθ᾽ .-- φαίδιµος Έκτωρ 

Ἱππουρω. ἄλοχος δὲ φίλη οἰκόνδε βεβήκει 405 

ἐντροπαλιζ. ζομενη, θωλερον κατα, , Φώκρυ έουσα. 

αἶψα δ᾽ ὔειθ' κανε δόµους εὖ εὖ ναιετάοντας 

Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο" κιχήσατο δ) ἔνδοθι πελλαὰς 

ἀμφιπέλως, τήσω δε γόον πώσησιν ἐνῶρσεν. 

αἱ μεν ἔτι ζωὸν γέον Ἕκτορα « ὥ ενὶ οἴκω' 5οο 

οὐ γάρ μυ ἔτ᾽ ἔφαντο ὑπότροπον εκ πολέμοιο 

Ίξεσθαι, προφυγόντα μένος καὶ χείρας ᾽Αχαιῶν. 

Οὐδὲ Πάρις ὀΦήθυνεν εν ὑψηλοῖσι δόμοισι' 

ἀλλ᾽ ὄγ, επεὶ κατέδυ κλυτοὸ τεύχεα ποικίλα χαλκώ, 

σεύατ ἔπειτ ἀνο ὥστυ, ποσὶ κραιπνόῖσι πεποιθώς. σος 

ὡς ὃ) ὅτε τις στωτὸς ἵππος, ὠκοστήσας ἐπὶ φώτνη, 

θεσµον ὠπορῥηξας θε πεδίοιο κροαίνων, 

εἰωθὼς λούεσθαι ἐ εὕρρειος ποταμοῖο, 

492. Γέργον. 403. ΟΠ νΙ{ο ΠιείγΙ: μάλιστα, τοὶ Ειλίῳ. ν. Ου55. 
495. [οῖκόν δε. 50ο. Ἕκτορα Γῷ ἐνὶ Εοίκῳ. 5ο5. ἀνὰ Γάστυ. 
5ο7. νυ]σ. θείει. 5ο6. [ειζωθώς. 

403: ἐμοὶ δὲ µάλισσα (κατὰ σῶν) οἱ ἐγγεγάασιν Ἰλίῳ. 
496. Ὑ ετσι πιασπο Ῥοεία Φἴρπιι5, Ῥτορίεν αβοίι5 ναηέαίθιη τὐῖ οἱ πηοχ 4990. 5οο. 

ΒΟΙ. 1η (Η1ΡΙΙ5 πὸ συµπαβες τθρηαί. ἨοδΗέ ἑαππε Ίχου ἀῑε Ἡσοοίον Ττοίατη 1ΠΕ. Η. 3ο7. 
5οᾷ---520. ἩΗοοίοτῖ [ατα τιτῃθπι 6 γθδςατο οσοι οοππήίθιηη1ιθ 56 44 οκθγοΙαπη αᾱ- 

ἀῑξ Ῥατῖς. Ἠααῖε ροεία Ἱίειαπα αἲ 341---360. 
505. ποσὶ πεποιθὼς, Ί(ΔΙί5 Ἱιὲ Β. 58δ. Ονπαίις ΥθυδΙ5 ΡΓΟ ὤρμησε ταχέως. 
σού. Οοπιραταίίοπε ας ἵποβδδιις α]αστῖς οαπα Θ0110 ο βίαῦ]ο ονιπαρθηίο πή]. ποβῖ- 

Ἠπςς νίσογ Ρατίάϊς εί απῖπαιις ἀθο]αταίς ΝΙπη] νΊσογο οχι]έαπῖς οη 1. (ΤΠ Ίου το- 
ἀθπάο Ἰαυοτανίέ Ὑ τοι. {9π. ΧΙ. 492. ΑΙο πιοᾷο ἰτασίανιί Αρο]οπ. ΤΠ. 12558. 5.) 
Ἠο]ίφια οπαηές αποᾷ φίαῦπι]ο Ἰπο]ιδιις 5οοἵο5 6 Ῥασοιια ἀεδιάσγαῦ. στατὸς ἵππος (ἱστά- 
µενος, ἑστὼς, ἐν πῷ ἱσποσπασίῷ,) ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνη αὐ Ρτῶκερε Ῥαφοῖ. 506115 οΠά Το- 

τἶοπα βαεια(ίς, αδδηφαγήσας. ἄδην πληρωθείς. αιοά »1ρ. Ε. 290. ἐνηΠί ο 111, εἰωβόσες 
ἔδμεναι ἄδδην. ὠκοστὴ, ΑΡίς8, Ἠοτάθιπι.----5Ο7. θέει διὰ τοῦ πεδίου, κροαίνων, ΡΙΊΝΕΠΝ Ἱ1Π- 

Ν Ν Ν .ω /. ”/ ών. . ΄ . ιά ” νει γὰρ καὶ τὴν χηυσᾶ βέλη ἔχωωσαν ἐπὶ πολὺν χρόνω. ᾿Ακοστήσας.] ᾿ Άκος 
"Αρτεμι. 496. Ἐντροπαλιζομένη.] Κατ τῆς στάσεως λαβών. τωτέστῳ,, αμα. 

ὀλίγον καὶ συνεχῶς ἐπιστρεφομένη. Θα- Κυρίως δὲ πᾶσαι αἱ τροφαὶ ἀκοσταὶ κα- 
λερόν.] Θἄλλον, δίΌγρον, ἀκμαῖον. 4097. ᾖἈλοῦνται. Παρὰ τὸ ἵστασθαι τὰ σώ- 

Ναιετάοντας.] ἹΚατοικοῦντας. 600. Γό- µατα τρεφόµενα ἐν ἄλλῳ καιρῷ. ὮἈΒέλ- 

ον.] ᾿Ἐγόων, ἐθρήνου. 500. Προφυ- Ἅτιον δὲ, δυσχεράνας ἐπὶ τῇ τῆς φάτνης 

όντα.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἀποφυγόντα. 6503. στάσει. 5ο]. Πεδίοιο.] Λείπει ἤ διά. 
Δήθυνεν.] ᾿Εχρόνισεν, ἐβράδυνε. 5οο. ἵν ᾖ, διὰ πεδίου. Ἐροαύων.] ᾿Ἐπικρούων 

/ α Ἀ ϐ .- .. Δ 3 3” .. ἈἈ / Σεύατο.] Ὥρμησεν, ἢ ὤρμα. Ἰραιπνο- τοῖς ποσὶν, ἢ ἐπιθυμῶν, Ἠ χρεµετίζων. 

σι.] Ταχέσι. 596. Στατός.] Ὁ ἑστὼς 598. ᾿Εὔρεῖος ποταμοῖῦ.] Λείπει, ὕδατι. 



πι ντ. 1ΛΙΑΔΟΣ Ζ. «τοο---2. 920 

κυθιόων' ὀψιῶ δὲ κά η ἔχει, αμϕ' δὲ χαϊται 
ὤμοις ὠϊσσονται" ὁ ᾿ ὠγλαῖηφι πεποίθὼς, 51ο 

βήμφα ε γευνα φέρει μιτό ον θεα καὶ νομον ἵππων' 

ὧν υἷὸς Πριάμιοιο Πάρις κατα Περγόμου ὤκρης 

τεύχεσι παμφαίνων, ὡστ ἠλεκτωρ, ε[δε[(δηκει 

καγχαλσων, ταχές δὲ πόδες φέρω. αἶψα ὃ) ἔπειτα 

Ἕκτορα δ τον ἔτετμεν ἀθελφεον, εὐτ αρ ἔμελλε σ1ς 

στρέψεσθ᾽ εκ χώρης, ὅθι η ᾗ ὁάριζε γυναικι. 

Τον , πρότερος προσέειπεν ᾽Αλέζανδρος θεοειδης' 

θει, ή μάλα δη σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω, 

δθύνων, οὐδ᾽ ἦλθον ἐ εναίσίμον, ὡς Εκέλευες. 

Τὸν οὃ) ὠπαμειβέμενος προσεφη κορυθαίολος Ἐκτωρ' 520 

θαιμόν . οὐκ ἂν τις τοι ὤνηρν ος εναίσιμος εἴη, 

ἔργον ὠτιμήσειε μάχης, επεὶ ὤλκιμός εσσι. 

511. ῥμφα Γὲ---μετὰ Εήθεα. 516. ὅθι Γη. 

517. προσέξειπε---θεοξειδής. 5323. Γέργον. 

σι]α:. Ἰπαο ὙΠραπτα: φα[ῖέ τπριία οαπιριήπς---5ο0. Χυδιέωνν Γογοσῖθηδς οχκι]- 
ἴαμδ: αὲ Β. στο. Ομ) φεηππ (ας γίπα γορῖς ἀθο]αναηί. --δ1ο. ὁ δ' ἀγλαῖπφι πεποιθὼς, 
πξ ΠηράΟ 505. ποσὶ πεποιθὼς, ΕΒΕΥΕΙ5 50 τῷ κάλλει τοῦ σώματος» ἵαπή παπα Ρυ]οσ{ πιά ης 
ΑΙ15Ρ ΦΟΠΡΙΙΠΙ αλζ(ιοπα Ἠαῦεης. ἀγλαῖζόμενος. ἀγαλλόμενος.---ὁ δὲ-τῤύμφα ἓ ἓ ἵπ Ἠας πι- 
πηοτὶ οπα]]ασς οὔπα οοΠδΙπηστΟ ποῖῖς παία ος οκ νεγπηομῖς αοοιγαίθ ρταπητηα (οί 
πορ]ρεπίῖα.---513. Ῥτοο]ατα Ίποθβδις Ῥαπάϊς Παἱροπάριις ατπαῖς πο ππεπιογαίίο: 
εοπαραγα οµπα. 906. ἠλέκπωρ αἶῑαν ερἰ(λοίοπ θδί, ἠλέκτωρ Ὑπερίων Τ. 308. 5εησιι 1π- 
εετίος νιι]πο Ῥτο ἄλεκτρος, νθὶ λαµπρό:.-- 514. καγλαλέων. ΕχΧδΗ]ίαη5. Ἰάθτη πππο φαοά 
χυδιόων Υ8. 5ου. 

5ι7. Ῥ]αοεί ρ]ασαθί]]ς ος ππο]Ης Ῥανίάϊς απῖππιςς Ῥαίαξ 1]]ο Ἡσοοίοτοπη πι] οπδςα ἴπ 
γῆς 6596 ΠΙΟΓΑΓΗΠΙ.----510. οὐδ ἦλθον ἐναίσιμον, ΤΘΠΙΡΟΤΟ ]ηδίο, καθηκόντως. Μίταπι, 
νθυδα. πιάτα {ογῖο αθῃίπο, 521. εαπάθηι νοσθπι 88Η 41Ο οΟΟΙΣΥΘΤΘ, ὃς ἐναίσιμος εἴην 
να] Ππί]ήαοης, νθὶ εεᾳ15, πὲ Ο4. Ε. 19Ο. καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι αὐτῃ 
θυμὸς ἑ ἐνὶ σπήβεσσι σιδήρεοςν ἀλλ” ἐλεήμων. 

5322. ΥΙγαίοπα παπα ἵπ Ῥιρηᾶ ἨΠεπιο ἀοκίάθτοί: Ἰᾳπανίο ΠΘΙΠΟ {6 αοζμ5οξ. ἔργον µά- 

ΑΕ. ΡΓΟ µάλυ. Ῥτορτίε Γαοἴα, δερία, ἵπ Ῥαρπα. Ἀαπι οἱ ἔργον, ἔργα, αἰπηρ]Ιοῖέευ, 4ε 
Ρυβηᾶ: απ 4θ οργίαπηῖπθ ἔργον αρ. Ῥιπάατιτη,----ἀτιμήσειε, θιιοά αΠΙ ὀνόσαιτο. ιιὲ Δ. 
500: "Ἔνθα κεν οὐκέτι Ξργ ον ἄνηρ ὀνόσαιπο μετελθών. 

ἢ ποταμὸν εἴρηκε τὸ τοῦ ποταμοῦ ἵδωρ, 514. Καγχαλέων.] Χαΐρων. 515. Εἷ- 
ςο0. Κιδιόων.] Γαυριῶν, ἐπαιρόμενος. τε] Ἠνίκα. 516. Στρέψεσθαι.] Στρα- 
Ὕψοῦ.] Ἔν ὕψει. 51ο. ᾿Αἴσσωται.] «φήσεσθαι. Χώρης.] Τοῦ τόπου. ᾿Οάρι- 
Ὁρμῶνται, ἔπωται. ᾿Αγλαηφι.] Ἰῷ ζεν.] ὨΏμίλε. "ὌΟαρος γὰρ, ἡ ὁμιλία, 
κάλλει τοῦ σώματο. 51. Ῥίμφα.] ο1δ. ᾿Ηθεῖε.] Προσφώνησις νεωτέρου ᾱ- 

Ῥᾳδίως, ταχέως. Γοῦνα.] Γόνατα. Ἠ- δελφοῦ φιλοφρονητικὴ πρὸς πρεσβύτερον 

θεα.] Τοὺς συνήθεις τόπου. ὙΝομό.] κατὰ τιμήν. Ἰαῦτα τινὲς προσαγορει- 
Τὴν νοµήν. διὰ τὸ νέµεσθαι. 912. Περ τικά. Οὐδέποτε δὲ περί τινος αὐτά φη- 

γάμου ἄκρης.] Τῆς ἀκροπόλεως τῆς Ἰλίου, σιν ἀλλὰ πρός τια τέττα φίλου ἄττα 

Ἡ ἐπεκαλεῖτο Πέργαμο. 513. Ἠλέκ- τροφέως πάππα πατρός ἠθεῖε ἀδελφοῦ. 

τωρ.] Ὁ ἥλιος. ἐπιθετικῶς. ὅτι ἄλέκτρους ᾿Εσσύμενο.] ἩΠροθυμούμενω. Κατερύ- 
ἡμᾶς ποιεῖ ἀνισταμένους ἐκ τῆς κοίτης. κω.] Ἱζατέχω. 510. Ἐναίσιμον.] Καθ- 

Η ὅτι λαμπρός. παρὰ τὸ ἤλεκτρο. Ίκο. Κεῖται δὲ ἀντὶ τοῦ ἐναισίνως, 
ΝΟΙ.. 1. τι 



980 ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. -523---δλο. ΠΡ. ντ. 

ὤλλα ἑκὼν μεθιεῖς τε, καὶ οὐκ. έθελεις' το έμον κῆρ 

ἄχνυται εν θυμῶ, 6) ὑπὲρ σεθεν αἰσχε ἀκούω 
προς Τρώων, 9ἳ ἔχουσι πολὺν πόνον ένεκα σειο. 525 

ἀλλ έομιεν" τὼ ὃ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ”, αἶκε πόθι Ζευς 

δωη, ε «ἐπουρωνίοισι θεσῖς αἰειγενέτησι 

κρήτηρα στήσασθαι ἐλεύθερον ε εν μεγάροισω, 

εκ Τροίης ἑλάσαντως εὐκνήμιδας Αχαιούς. 

523. ἀλλὰ Γεκών. νιι]ς. µεθίεις. 590. νι]σ. ἐλάσαντες. 

5323. ἑκὼν µεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἔθέλει ἀεῦοί Ἡ. ]. 6556 ποη ἴ8πα, 6855ᾳ5 ἴπ Ῥήρτα, ΠΟΠ 
Ῥασπαπάος νθγπα: πάΙο οἱ οοηδί]]ο αὖθς Ρτ]ο, Ιπίθγθσκο ραρπαπ μις ἀθίτεοίαδ: 
{6γο πέ Δ. 240. µεβιίέντας πολέμοιο ἀἰσρμαί. Ῥ]επα ογαζῖο οδὲ Κ. 121. πολλώκι γὰρ µεθιε; 
πε μα) οὐκ ἔβέλει πονέεσθαι. Ἠερρίοϊαπέ απίθπι Ἠσο Ἡεοιοσῖ νοννα οὐ/αγραθίοπεπι Ῥα- 
τ]α]ς 51ρ. 356. 50. Γασίαπῃ,----δ239 4- οοππϊδίου, ποίίες Ῥτοῦτα ἵπ {6 ]ποία απο, 

526. τὰ δ' ἀρεσσόμεθα ὄπισθεν. ΡΙΟ κατὰ πάδε, Ῥ]ασαβίτηις ποπ. Ἰπν]ορπι: Ἡ. 6. Ίχαρο 
ΟΟΠΗΡΟΠΘΠΗΙΙΑ 1Π{ΘΓ ΠΟ5. 

527, 8, 9. Ἠορία Εαραΐο, θρι]ῖς Παρῖῖς, ἵπ αιάβς Πραίατ ἀῑῑδ, κρητηρα ἐλεύθερον, 
απθπι απί Ἠρογαά αἳ Ποδάδιις, απέ ἀθριι]δο οαρν]ταῖς τησίαι, αί δρ. 455. ἵπ πΊθηδα 
δίαἴπεΠηΙ15. 

καθηκόντω. 5323. Μεθίεις.] Μεθητι- στήσασθαι ἐλεύθερν.] Ὃν εἰώθασι τῷ 
κῶς καὶ ἀμελῶς διάκεισαι. 926. Ὢ- Δι ὑπὲρ ἐλευθερίας ἱστᾶναι κρατῆρα οἱ 

πισθεν.] Μετὰ ταῦτα. 538. Κρητῆηρα τοὺς πολεμίους ἀπωσάμενοι. 



πι το νο Σ 

ΕλΨΟΙΝΙΑ Ἠ. 

ΑΒαάΓΌΜΕΝΤΟΙΜ. 

Ἠ ΕΡΙΧ. οκ ιχὸο Ηθοῖος ομαι Ῥανίάς εοπ{οδεῖπα Ρασπανα, Ύπ αν Ἰπίρτοα 
τοςθ(1ς9ο νἱάσίς, ΠπΙί----τδ. Ένα ον Νποννω οἱ Αροημις ρ]ασῖέο----4 3. 
Ηο]οπῖ πποπῖδα,-----ᾱ. Ἡοσίου Εογϊνκίππαπα οκ. ΑολνΙς (παπά οχ ργοπᾶ-- 
ος) αἲ Ῥπσπαπα Ἱησι]ατοπα Ῥγονοσαξ, οογῖς οοπΠΙοπίρας, αξ νιοίου 
αγπαῖς Ροβζα5 οοτρι5 κορι]πτῶ τούδαί----92. Ἰπίου Αο]νος, ἴπ οογίαπιο 

ἀοκοσπά στο οπποίαπίος, ρτοσσά1ς ἈΠοποίαιις: 41ο αὖ ΑσαιΠομιΠοΠΟ 16- 
Ῥτοβκο----122 ο Νοφεοσῖς οῬ]ατοα{]ο απΊππος ραριασ]ρνοί,----161. πονθπα 
Ῥεηποτῖρας καγσοπδας, το 5ον Ρογιηῖδδα, Α]αν ἨΠοοίοτί οὐΠοἵαχ--- 1909. 

Α]ακ, {ποῖς Ῥτο οο νοῖς,---2ο6 απιπαίας ἵπ Ῥάσπαπα ῥεοσρα1έ, ουπα Τ]ο- 
οἵοτο -----224. ΒΟΥΠΙΟΠΘ5 Γαζή ς,----243 ρασπαπί-- 3273. Ἰνοσίο Ιπίργνο- 

π]οπίο ἀἰτιπάίαχ ράσα, πο αἆ οκίτοπππα ἀἰδοτίπσὴ ῬγοσγοΙαέασς πχ». 
ποπίρας πηπίπο ας ἀἱσγοσἹππίας Αἷαν οἱ Ποεοίος---312. Ἀίφιο Ίου 
πποςο Ρεῖοτίς ἀῑοῖ ράσα Βπϊέας, Ππέοτοθάιπέ πδαο αἲ αἰέογαπὶ τα... 
Μπι ἀῑςς ἴγος. 

Εχεθρίϊ αὐ ΑσαπιοΙποπο ορι]ίς Εαοβῖς τορος ἆ πι 5οΥπιοπος 5ογΠέ, 
Νοθδίος ΠΙΘΠΕΙΟΠΟΠΙ Ιπ]ΙοΙί κορααγα οὔφοταπ. {αοϊσησας, ΟΠΠ οα 

πηπΙξ1οηῖς οαδίΟΓΙΙΤΗ--- 344. Ἰηίσιθα, Γτοσπϊ5 ἵπ εοποῖοηθια νοσαῖς, 
“ΑΠΙΟΠΟΣ, πο ροτ]ιτῖο οὐκίτίο αἰπέ, τοὐᾷστο αεί ἨΠοοπαπα οροδφτο 
οἳπὰ θα αρροχίαϊζας :---ᾱδ. Ῥατῖς ορες, αἰῖς αάάῑδῑ5 ουπηπ]αίας, το άσγο 
παιά, τοσµδας, αἲ Ἠοίοπαπα τοάΙέαταπα 96 65956 πθσαί---164. Ετίαπ 
Ίνα αἰίογο πιαπο Ἰάψας Ῥταςο Αολῖνίς Ἠσο τοπαπθῖαξ, ππππ]αια αἆ 
παρα ]έαταπα πποτποτπα. οπγαµάαπα Ἱπάποῖας Ῥοί---307.. ἀῑδνιαάοπία 
Ἠιοππσθάς, υπηππα το Ἱπβοοία τος Ἱάσας; ἆα Ιπάιπος {απιοπ 60Πν6- 
πθγοϊ,----4 13. Αεοϊηραηί 5ο Ττο]απί απ ραταπάα ποορδδασία, οί αἰίεγο αῑς 
ΥΠΟΣΓΠΟΣΙΑ οΟΓροτα Ὀμδίο Γασίο ογοπιαΠῖ---429. Ἀλπϊλμίες Αολίνί τοσο 
Εασίο ηδία Εαοϊαπέ, οἳ {ο{ἱο αῑο (433) πιαπ]θοπος οὐἀποιπί----42. ΜΙ- 
ταπίασ ορις (οίςῖ υπ]ας ἀῑεῖ) ας Ππν]άεί Νερίππας, α ἆονα ππεβοτα 
οἀοσίαδ.-----3. Ίπάς Ἱπδίταππέας αὖ Αολίνις ορα]α.---αᾱ Ε. 

ΈΏοοσυπη παπϊκεογῖτα ἵπ Ίου Ἠθγο πα] πα οδ6, π]δῖ 41ος, Ἡοοίοτο ο1ὰ 
Ῥατίάο ἵπ ρασπαπα τοάποσο, οππα Ἀίποχνα, αί οτοάστα Ἰσεί, ππθίιοτοί 5ιῖς 
Αολίνϊς, 4ᾳς ο ]ο ἀα]αρκα, οππι. Αροΐπο, απ ϱα σομδροσία οχ Ῥογσαππο 
ουνίας νοπῖξ, ασῖέ, αἱ τα βπὶς βαΐ, ἀῑς Ίαπι οχουπίο, ρµσπα 5ἰησι]ατί 
οκ Ηοοίοσῖς Ῥτονοσα{ῖοπο Εασία. ν. 16-43. ΟοπδίΙαπι Ίος ναξῖς ἨΗε]επῖ 
ἄΠΙΠΙΟ ης ]]αατ.----948 Βποπα τί, παγγαθίοπο ἆς ππΙΠΙΙοπς ΟΙΓΟΓΙΙΗ 
ασία, ἵπ ἀθογαπα οοΠπθδκα Νορίαπας 4ο Αολίνοταπα αάασία, οἳ οὔδοι]- 
ταία ποπ ππΙτογπα οἴτσα Έτο]απα ἀποίοταπα ]αιάς εοπηιιοτῖέα, οἱ α 
Ίονο τορεϊπ αγ. Ὠο αήρας ν]άσπάα 5απί αἆ ο. ]. ποίαία, 4431---463- 

Οοἵδγπα Εοΐς ἔοτο Π]ο Ἠθου ο5ὲ ορἰςοάἶσοαςς οσα δΗπππα αγσαπηοη(ὰ 
ῥασαπὰ αρίας οἱ ποχιις, Ἱέα αέ οσα, δἱ αἈθφφοε, Ποππο [αοῖ]]ο ἀοπιάστοίς 
ῥασπα φἰπσα]ατῖς Ιπεογρορῖέα αἆ Ῥα]]1 ζοτέππαπα πἰλμ1]. οοπ[οτέ: πἶδί αποά 

σα 5 



982 Ι1ΔΙΑΔΟΣ Ἡ. τι--θ. 118. ΥΠΙΠ. 

τΕΤΗΠΙ ποία νατίαίο νθβ8ρο εαρογνοπῖΏ. Ῥοΐοταί ος ϱΥΥΠΙΘΏ βἱησι]ατα 
οοπδίπογα; {οτί αἴαπα αλιπαπάο οαπππεπ βἱπρη]ατο Εις, Ῥορίθα 1π 
Τ]αᾶϊς οοπίαχέιπι τθοερέυπα: απἶθας 4θ τερις, 5ἱ θαβρίσατΙ σοι, πλ] 
{απιοη Ροΐοδέ αβητπιασί. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Η. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 
« 

] .- . ει Ἐλλενου συμβουλεύσαντος, Έκτωρ προκαλεῖται τῶν “Ἑλλήνων τὸν ἄριστο εἰς 
/ . / ΔΝ 3 / 3/, 3/. « ΄ . µωομαχίαν. νέα δὲ ἀναστάντων, ἔλαχεν Δἴας ὁ Τελαμώνιος, καὶ γενναΐως αὐ- 

ΔΝ 3 / . / ΄ ς / /. ωϱ ον ε τοὺς ἀγωνισαμένους διαλύουσι κήρυκες, ἑσπέρας γενομένης. Τῇ δὲ ἑξῆς τοὺς νεκροὺς 
ς , ὃ ) Ξ ἀνελόμενοι θάπτουσι, καὶ τεῖχος οἳ Ἕλληνες κατασκευάζουσω, ἐφ᾽ ᾧ ὁ Ποσειδῶν 

ἠγανάκτησε. ᾖ3Τεύς τε αὐτοῖς διὰ νυκτὸς σημεῖα οὐκ αἴσια τῶν μελλόντων δείκνυσιν. 

ΑΛΛΩΣ 

Ἕ .. ΕΙ Δ 

ΚΤΩΡ σὺν ᾽Αλεξάνδρῳ τῷ ἀδελφῷ κατελθὼν εἰς τὴν µάχην, βοηθεῖ τοῖς Τρωσὶ 
” -- . ” 

κεκµηκόσιν ἤδη. ἸΚαὶ συμβουλεύσαντος Ἑλένου τοῦ ἀδελφοῦ, µάντεως Όντος, προ- 

καλεῖται αὐτὸς, τίς αὐτῷ βούλοιτο τῶν Ἑλλήνων µονομαχῆσαι. Πολλῶν δε προαι-- 
/ ”/ « ΄ ΔΝ ώ /, / Ν ] Ν ΄ 

βουµένων, Λίας ὁ Τελαμώνιας κληρωθεὶς ἀγθίσταται. ἹΜαχομένους δὲ αὐτοὺς κήρυκες 
/ Ν Ν .- Ν / ΔΝ ες ΔΝ .”.- . / καταπαύουσι, καὶ νὺξ διαλύει τὴν µάχην. Καὶ οἳ μὲν ἀλλήλοις δῶρα διδέασιν. 

᾿Επικηρυκευσαμένων δὲ Τρώων περὶ νεκρῶν ἀναιρέσεως, τὰ αὐτὰ γίγνεται παρὰ ἀμ- 
τρ ο σα ἅ ον τ 

Φοτέροις τοῖς στραταῖς. Οἱ δὲ Ἕλληνες πολυάνδριον κατασκευάζουσι, καὶ τεῖχος τοῦ 

γανστάθµου. 

Πτα δ' Αίας πολέµιζε µόγω µόνος Ἔνκτορι δίῳ. 

ο. εἰπων πυλέων ἐξεσσυτο φαίδιμοε Ἕκτωρ. 

τῶ δ᾽ ἅμ ᾿Άλεξανθρος κί ̓ ἀδελφεύς' εν ὥρα θυμῶ 

ἀμφότεροι μέμασαν πολεµίζειν Ίδε μώχεσθαι. 

ὡς δὲ θεος ναύτησιν ἐελδομένοισι ἔδωκεν 

οὗρον, ἐπεί κε κάµωσω εὔξέστησ' ἐλώτησι 5 

πόντον ἐλαύνοντες, καμάότω δ' ὑπὸ γυία λέλυνται" 

ὣς άρα, τω Τ βώεσσιν ἐελδεμένοισι φανήτην. 

ἔνθ ἐλέτην, ὁ μεν υἱον ᾽Αρηϊβόοιο ἃ ὤνακτος, 

1. Εειπώγ. 5. νιι]ς. ἐπὴν κεκάµωσιν. 8. ᾿Αρηϊθόοιο Εάνακτος. 

α----16. Ἡρηυθδῖ ατρο Ἠοοίου οἳ Ρανῖς αἀγοηί πιο Τγο]απος οπἱριιπί φίαίτηφιιθ ο 
Αολίνϊδ ππαπ5 οοπδοραηί, Ῥαυδτοταπί Ἐγο]απὶ αῦ τοῖς πιωπῖνς Ζ. 8ο. 1ο5, 6. 
πρ Ονα{1ο ΙΠΥΕΙΡα Ρο: παπα οχορίαί5 εαρετνεπ]έ νεπίαις παν {ραπ θιις ἄνηνε- 

µία, ππα]ασία, ορργοδδίδ: ἴαπι ρταίις Εξ Ττο]απῖς τούς τῦςο Ἡοοίο. ἐελδομένοισιν» 
5 ορέαπἶριις, αάθοηιιο ρθρο ενορίας. Βὶο Οὰ. Ω. 300. ἐπεὶ νόστησας ἐελδομένοισι 
μάλ᾽ ἡμῖν, οὐδέ π’ ὀιομένοισι. αί οἳ 04. Φ. 290. ΑΠὺΟΙ αἀάΙίπιν ἀσπάσιο. Ο4. Ψ. 233. 
οἳ. 1πέ. ΠΠ. Θ. 497. Ο4. Ε. 304. Δ. 439. Ἱ. 46060. ἐπεί κε κάµωσιν----πόντον ἐλαύνοντες ΟΙΙΠΠ 
ας 5ο]ῖς τοῖς πανεπα Πππρι]]κδοηί. 

Ἑ---το. Ῥατῖς επιεκί]ΐτπι οσοἶα1έ, οκ Άτπο, Ῥωοίία, Ῥγοίοση: 46 πα ν. Β. 6ο. 

1. Ἐξέσσυτο.] ᾿Εξώρμησε. Φαΐδι- 

µος.] Ὁ λαμπρὸς, ὁ φαιδρὸς κατὰ τὴν 

τάξιν, ἢ τῇ τῶν ὅπλων φαντασίᾳ. 3. 

Μέμασαν.] Προεθυμοῦντο. 4. Ἐελδο- 
μµένοισιν.] ᾿Επιθυμαῶῦσιν. 5. Εὐξέστησ᾽.] 

ο ετεομε Ξ / Εύ ἐξεσμέναις, εὖ κατεσκειασµύαις. 
ὃς ) : 

᾿Ελάτησι.] Ταῖς κώπαις. ὅτι ἐξ ἐλατί- 

γων ξύλων κατεσκευάζοντο. 6. Καμά- 
/ 

τῳ.] ἹΚόπω. ᾖἨΤ. Φανήτην.] Ἐφάνησαν. 
τη , τ. 

δυϊκῶς. 8. Ἑλέτην.] Ελλον, ἀπέκτει- 
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ὌΑρνη ναιετώοντα Μενέσθιον, ὃν Κορυνήτης 

γείνατ' Ἀρηϊθοος καὶ Φυλομεδουσα (θοώπις) 1ο 

Ἕκτωρ δ᾽ Ἠϊονηα αλ’ ἔγχει ὀξνόεντι 
αὐχεν ὑπὸ στεφάνη εὐχάλκου, λύσε δὲ γα. 

Γλαύκος ὃν, Ἱππολόχριο πάϊς, Λυκίων ἄγορ ὠνδρων, 

Ἰφίνουν βαλε δουρὶ, κατα κρατερὴν ὑσμίνην, 

Δεζιαδ, ἳ 'ππων ἐπιώλμενον ὠκειάων, 15 

ὦὠμον ὁ δ) ἐξ ἳ ίππων χαμάδις πέσε, λῦντο δὲ γυϊῖα. 

Τοὺς ὃ ὡς οὖν ένόησε θεα γλαυκωπι Αθήνη 

Αργείους ὀλέκοντας ενὶ καρτερῇ ὑσμίνη, 

βη ρα κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀῑξωσα 

Ἴλιον εἰς ἱερήν. τῇ δ ἀντίος ὠρνυτ' Απόλλων, μχο 

Περγάμου ἐκκατιδὼν, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην. 

ὀλλήλοισι δὲ τώγε συναντεσθην παρα φηγῶ. 

τὴν πρότερος προσέειπεν ὤναξ, Διὸς υἱὸς, Απόλλων" 

1Ο. γη]ς. Φιλομέδουσα. 
33. προσέξειπε Εάναξ. 

ἀἴνετειις ἶς αὉ 6ο, απῖ π. Π. 171. 
ἀῑσίας ἵ5 κορυνήτης, ηπῖα νειφείογαπα Ἠετοιπη ποτε οἸαναπῃ ρενίαραί. 
Ατοϊίμους πε. Υ. 487. 
τι 

14. Ειφίουν. 20. Εέλιον. 

ποπποταέας. Ὦ6 γείου ππος ρ]ατα αβενί νς. 127. 
Ἠήνουςιις ενε 

3. Εἰοπειις 3ὓ Ἡοοίουο ρεγοδες ἵη οθινίορ ὑπὸ στεφάώνης, 4119» ῬΡΥΟΙΠΙΠΕΗς θ5ί 
6αἱει» ογα, οτορῖα]πῖς Ἰηδίας 5ειι ρίετγσής ἐξοχὸν Ἠποίθπιις ἀῑσοιπέ τεοίθ. 

1Τ7---Ξ4. Οιοά φοπρίος αππρΗαίος Ίτα παττατεί : αΏ. Ἡοείοτα, εκ πτρε ταάιςσα, 
Ῥάσπαπα ἴπρι]ατεπι ΡτονοζαξΙπὴ 6596 ἄἱϊφποπα οκ Αολνίςς Ίου Ῥοεία Ἱία οσπαν]έ: 
Γασΐιπα ε5ςε 14 πιοπῖτα ας Ἠε]επί, οπ]ας πιεηῖ οοπσίΠαπα Ἠου Ἰπ]εορταί Ἀροῇο ες 
Ῥασίο οσα Ἀπεινα, Γἱκορρκεταπί 4 ο Ῥασπα 5πῦ πεπι ΠΠ. Ἐ. ΤΏεκορπά[ε ἀθα ὦε]ο, 
πηθίιθης Αολνία (5. 17, 18.) ο ρασπα οσεῖδ, ουση, νγῖρας τΘυεῃς Εγπηαεῖ5, Ῥτουίγοπε 
Ἠεοίος ει Ῥαπῖς. 
αλ, ρος α]οποσίαπι. 

Ἰηνεπία ο ε πατγαοπεπι ναπαπάαπα: πο νετο, πὲ ΟἸαγκε εξ 

21. Άγο]ο ορσισσῖ Περγάμου ἐκκατιδών. απο ἵαπῳπαπα ἵπ. φΡεσοπ]απα 5ο οοπέα]εγαί 
5.Ρ: Ε. 46ο. αὐτὸς μὲν ἐφέξετο Περγάμω ἄκρη. 

Ἐκί απίοπαι Ἡοπιοτίσα Εογτηᾶ, βούλεσθαί σπιν πι. χαὶ βουλόμενος τὴν νίκην τοῖς, Τρώεσσιν. 

Ῥουτο τηπίαία φγισίιτα Ῥτο ἐκκατιδὼν 

---13. παρὰ ΦΊγῷ 1ετοΙ5 ΒΠίθ Ρροτέα5 βωρας, 4 πίδας ν. Ζ. 217. 

να». Ο. "Δρνη.] Πόλις Βοιωτίας. Ἔστι 

δὲ καὶ Θετταλίας. Κορυνήτης.] Ἔπι- 
τ . μάς, , 

θετικῶς. “Ὁ ᾿Αρηΐθους, ὁ τῇ κορύνη µα- 
/ ”- ο» » ε /' αι. Ν 

χόµενος, τοῦτ᾽ ἔστι, ῥοπάλῳ. ᾿Έστι δὲ 
ἐπίθετον ᾿Αρηϊθόου. Ὃν κορυνήτης Γείνατ᾽ 
᾿Αρηΐθοος καὶ Φιλομέδουσα βεῶπις.] ᾿Α- 
ῥηΐθοος ὁ Βοιωτὸς, ἄριστος τῶν κατ αὐ- 

τὸν ἀνθρώπων, διαβὰς εἰς ᾿Αρκαδίαν, ἦν 
η ο ιβ ο Ἡ 

γὰρ ἀφιμαχία τὶς ἐκεῖ ᾿Αρκάσι καὶ Βοι- 

ὠτοῖς τοῖς αὐτοῦ πολίταις περὶ ὅρων γῆς, 

πλείστην ἐντεῦθεν κατεσύρατολείαν. Κα- 
ταφρόνησιν δὲ αὐτοῦ μεγάλην ἐμβαλόν- 

τος τοῖς ᾿Αρκάσιν, Λυκοῦργος, ὁ τῶν ἐν- 

ταῦθα κράτιστος ἀνὴρ, λόχον καθίσας, 

αὐτόν τε ἀνεῖλε, καὶ τὴν παντευχίαν 
-- -” 1). 

αὐτοῦ μετὰ τῆς κορύνης ἔλαβε, καὶ τὴν 
/ 3 ΄ « ε ’ . λείαν ἐπανεσώσατο. Ἡ ἱστορα παρὰ 

Φερεκύδη. 12. Στεφάνης.] Στεφάνη, 
εἶδος περικεφαλαίας. Ἔστι δὲ καὶ κὀ- 

σµος γυναικεῖος. Τίθεται 
π ῃ -.. 4 Ν / ὄρους ἐξοχῆς Ὃν τε κατὰ στεφάνης πο- 

ΔΝ ” 

ταμὸς χειμάῤῥοις ὥσει. 15. Δεξιάδη».] 
Δεξιοῦ υἱόν. Ἡ., ἐκ δεξιῶν. ᾿Επιάλμε- 

»ον.] ᾿Ἐφαλλόμενν. 393. Φηγῷ.] Δρυῖ. 

ν ν σμν 
δὲ καὶ ἐπὶ 
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Τίπτε σὺ ὃ αὖ μεµαυϊα, Διὸς θύγατερ μεγάλοιο, 
ἦλθες ὠπ᾽ Οὐλύμποιο, μέγας δεσε θυμος ὤνηκεν: 6 

{ να δη Δανασϊσι μάχης έτεραλκέα γικην 

δῶς ; επεὶ οὗ τι Τρῶας ὠπολλυμενους ἐλεσέρεις. 

ολλ᾽ εί μοί τι πίθοιο, τό κεν πολὺ κέρδιον είη, 

νυν μὲν παύσωμεν πόλεμον καὶ θῄοτητα 

σήμερον" ὕστερον αυτε μαχήσοντ' . εἰσόκε τεκριωρ 39 

Ἰλίου εύρωση" ἐπεὶ ὣς φίλον ἔπλετο θυμῶ 

ὑμων ἀβανάτησε, διαπραθέειν τόδε ἄστυ. 

Τον ὃ αὖτε προσέειπε θεα γλαυκῶπις Ἀθήνη: 

ὦδ ἔ εστω, Ἔκάεργε' το γαρ φροέουσα καὶ αὐτὴ 

ἦλθον ὁ ἀπ Οὐλύμποιο μετα Τρώως καὶ Αχαιούς. 86 

αλλ ὤγε, πῶς μλμοας πόλεμον καταπαυσέµεν ὠνδρῶν ; 

Την ὃ) αὖτε προσέειπεν ὀναζ, Διὸς υἷος, ᾽Απόλλων' 

Ἔκτορος όρσωμεν κροντερὸν μένος ἱπποδαμοιο, 

ἤν τωά που Δαναῶν προκαλεσσεται οἰόθεν οἷος 

ἀντίββιον μαχέσασθαι ἐ εν αἰνῆ δηοτητι" 4ο 

οἱ δε κ᾿ ὀγωσσαμενοι Χαλκοκνήμιδες Αχαιοι 

οἷον ε επόρειαν πολεμίζει Εκτορι διω. 

ὋὪς ἔφατ" οὐδ) ἀπίθησε θεο γλαυκῶπις Αθήνη. 

τῶν ὃ Έλενος, Πριόμοιο φίλος παϊς, σύνθετο θυμῶ 

27. νυ]ρ. οὔτοι. 81. Ειλίου. 33. τόδε Γάστυ. 

33. προσέξειπε. γνιι]ς. αὗτις. 84. Γεκάξεργε. 37. προσέεειπε Γάναξ. 

24. τίπτε σὺ ὃ αὖ µεμαυῖα ἦλβες. «πρ. ὤλθες μεμανῖα. Ἡέ ὥρμησε µεμαώς. ἆλτο µε- 
μαώς. Νοη: µεµαώς τι. απο ποι ορο γη ξ, π]κϊ αΏκο]ιίο ἀῑσίατηα νο] οι ΙπΠΙ1νο, 
μέγας (ονηαί ἐπ) θυμὸς ἀνηκέ σε, ὡς ἐλθεῖνι---26. μάχης ἑτεραλκέα νίκην, Γογέιᾶπι 
Ῥαρης ΤΠ αἰογαίταπι Ῥαγίοπα ἹποἨπαίαπα, οἱ Ἰ. Ἱ. οαιίάσπι βοοππάαπΙ οἱ Ῥγοδρεται 
Αολϊν]ς, 

25-23. εἰ πίβοιό μοι (κατὰ) ποῦτο (κατ. ᾱ) τι, ὃ εἴῃ ἂν πολὺ κέρδιον. 

30. εἰσόκε τέκµωρ ἸἹλίου εὕρωσιν. 40πθο εποϊαζτπι 1915, φιοά ραταπί, αἲ οβοοίιπι ρου- 
ἀπικονίηί, (εὗειν, αδνοφ1) φπππάοφπἱά σπα ταπ)ῖς εγαιίοηθπι Ῥαγηδί]8. 

36. πῶ; µέµονας (πα νἷα φίαϊιιῖς αριά αΠΙΠΙΠΗ, Ῥαρης» βπθια {6 Γασίμναπα 6590 7 
αι Ηεοίοτοιι αἀάπερπάο, πὲ ργονοσα(ἴοπθ ΟΠΗ πο ο Γον ]μΙπηῖς Αολίνοσιπα ραρηοῖ. 
πο. οἰόθεν οἷος µαχέσασθαι ἠπηρεπόα εαπί ας βοδινν ἆ 156 οπα ϱ0 ραρπείς (οἷος εὔ οἵου, 

Ρο οἵως, θ18ΝΙ 801115. Ῥ{Ο 98, ΟΠΙΠΙΠΟ 5οἱ5, πθπιιο αὐᾖποίο, τα6 πηος ἀὐνόθεν αἰνῶς νν. 
97. οἱ 5ἷο αα)---χτ. οππρθιάα φιπί ᾖν τινά (α!ῦ νθγῖιδ εἴ πινώ) που προκαλέσσεται---οἱ 
δὲ ἐπόρσειαν. ἀγασσάμενοι, Ἱπάϊρπαπίος. πιά 04. Θ. 565. Αροβον. Τ. 141. οἱ αἱ. 

44---54. Ἠο]επιι», πἐροίο ναΐο», εοσπῖ(α, ἀθοταπα. νοµαπίαϊο, (ο. αἲ ν. 52.) ρευδιιαάθί 

24. Μεμαυῖα.] Προθυμουμένη. 325. Ἀ- Διαπραθέεν.] Διαπορθῆσαι. 34. Ὢδ' 

νηκεν.] ᾿Ανέπεισε. 326. Ἑτεραλκέα.] ἔστω.] Οὕτως γενέσθω, 36. Μέμονας.] 
Ἑτεραλκή. Οὕτως Ἡ νίκη λέγετοι, ὅτ' Προθυμῃ. 38. Ὄρσωμεν.] Παρορμήσω- 

ἂν οἱ νικῶντες νικῶνται. ἢ ἀνάπαλιν τὴν µεν. 33. Οἰόθεν οἷος.] Μόνος πρὸς μό- 

τοῖς ἑτέροις τὴν ἀλκὴν καὶ δύναμιν παρέ- ον. 40. Ἐπόρσειαν.] ᾿Ἐφορμήσειαν. 
χουσαν. 30. Τέκμωρ.] Τέλο. 32. 44. Τῶνδ Ἔλενος Πριάμοιο φίλος παῖς.] 
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βουλὴν, ἡ ή ρα θεσῖσιν εφηνδανε μητιοωσι) 45 

στη δὲ παρ ἝἜκτορ ων, καί μη πρὸς μύθο ε εειπεν᾿ 

Ἕκτορ, υἷε Πριάμοιο, Δια µητη ὠτώλαντε, 

ή ῥα νύ μοι τι πίθοιο; κασίγνητος δέ τοι εἰμι. 

ὤλλους μὲν κάθισον Τρώας κωὶ πάντας Αχαιούς" 

αὐτὸς δὲ προκώλεσσαι Αχαιών ὅστις ἄριστος, σο 

ἀντιβιον μαχέσασθαι εν αἰνῆ θηίοτητι, 

οὐ γαρ πώ τοι μοίρα θωνεῖν καὶ πότμον επισπεν. 

ὣς Ύαρ ἐγὼν ὂπ᾿ ὤκουσα θεῶν αἰειγενεταων. 

ὋὪς ἔφαθ” Ἕκτωρ ὃ αὐτ' εκάρη μεγα, μῦθον ὠκούσας" 

και ῥ ες μέσσον ἰῶν, Ίρωων ὠνέεργε φάλαγγας, 

µέσσου Φουρὸς ἑλών' Τοὶ δ ἱδρύγθησαν ὅ Φπαντες' 

κας δ Αγαμέμνων έίσεν ἐὐκνήμιδας ᾿ Αχαιούς. 

καδ δ᾽ αρ Αθηνα, τε καὶ ἀργυρότοξος ᾿ Απολλων 

ἔζεσθην, ὁ δρνισι έοικότες αἰγυπιοισε, 

φηγῶ ἔφ᾽ ὑψηλή πατρος Διὸς αἰγιοχοιο, 6ο 

ὠνδράσι τερπόμενοι’ τῶν δὲ στίχεε εἴωτο πυκναὶ, 

ἀσπίσι καὶ κορύθεσσι καὶ ἔγχεσι πεφρικυϊαι. 

ων γι 

40. εξειπε. 55. ἀνέξεργε. 50Ο. ὄρνισι Γεοικότες. 

Ἠοοιοτί, αἱ ρνονοσθί ππαπα εκ Αολνίς απ Ῥαρπαπα 5εοΙπα Ππθυπάατη.---52. οὐ γάρ πα 
τοι µοῖρα θανεῖν. Αά πΟΣΙΟ5 58ηδιις υγ ῖς οχἰκιπια(ῖο πα λπἶ ας ἀαία Ίας α ναῖο 1π- 
οοἹαπη(α 8 Πάθ.. Αί Ἠῖο ποπ ἆθ Ἠεοίοτίῖς Ἰαιάς φιτίσατ, ποά αἩ Ἠοίοπο οπ15δα” 
ππονεπίος αποϊταπίας, Ατριζοἄις ΟἸατκο 4 Ἰαιάο Ηοοίονῖς Ἠϊπο οΠσεπάα.----- 
Ἠε]οπας παπα ἆθ Ἡεοίοτία Ιποοαπηϊίαίο ἆθος Ἰοηπεηίος ποπ. αιάἶθταξ νας. 37. 5ᾳᾳ- 
Ταπφπαπι ναίος ργωυϊάεγε μοίεταί, Ηεοίοτεπα ο Ῥρηα ΙΠοςΙΙπΠθΠη 6556 ΤΕΥΘΓΣΗΓΙΙΠΙ 
αιαίγε Ἰίπφας ἀθογαπα νοσθπα ἀῑοϊζαν ναΐζθ», φπαίθηιι5 θογπα πποπῖσιτη τπεηίο ρεταῖρίς. 

54. 5. Ἠακοφιζασ ἩἨσθοίος Ίπδδα Ηε]επῖς Ἰαῦοί οοηδίάονε Ττο]αποςς απο οοπφροσίο 
Ἰάθπι Αολῖνος [αοεγα Παιῦδί Αραπιεπιποπ : Γαοῖς σπα γοτὺα Ἡοοίος αἆ Αολῖνος. 

58. Οοπφίάθης Αροῇο ος Αίπεπε αἲ 5ρεοίαπάαπα ράσα ἴπ φπθγοιι,---50. ὄρνισεν 
ἐοικόπες, ιὲ Άνες Γαοιπῖς «ἰπη Πίου πὲ αλίος: ποπ. φιιαδῖ αλαιπα βρεοῖθπα αβδιιπιδργ]η, 

Μιθεύεται, τῶν ἐξ "Ἑκάβης γεγωότων ταδῦναι ἐν ταῖς παρακειµέχαις δάφναις, 
” ο ν σον κ καρς / - .ὰ 

Πριάμῳ παίδων Ἔλενον καὶ Κασάνδραν τοὺς δὲ παῖδας ἀμφοτέρους τῆς μαντικῆς 
διδύµους γεγεννῆσθαι. ᾿ῶν δὲ γενεθλίων οὕτως μεταλαβεῦ. “Ἱστορεῖ ᾿Αντικλεί- 

αὐτοῖς τελουμένων ἐν τῷ τοῦ Θυμβραίου Όὃης. Σύνθετο.] Συνηκεν, ἐνόησεν. 45. 
Απόλλωνος ἱερῷ, λέγεται, τὸν Ἔλενου Μητιόωσι.] Βουλευομένοις. 53. Πότμον 

σος ρ τς ιτ : - : η . ͵ 
καὶ τὴν Κασάνδραν ἐν τῷ ναῷ παίζοντας ἐπισπεῖ.] Τὸ µοιρδιν ἐπισπάσασθαι. 
κατακοιµηθῆναι. “Ὑπὸ δὲ µέθης τῶν περὶ) 56. Μέσσου ος ἑλών.] Ἐκ µέσον 

- ” ρω - 

τοὺς παίδας ἐκλαθομένων ἐκείνων, οἴκαδε κρατῶν τὸ δόρυ. Σημεῖον ἠσυχίας πολέ- 
χωρισθῆναι. Τῃ δ ὑστεραίᾳ ἐλθώτας µου. Ἱδρύνθησα».] ᾿Εκάθισαν», ἐκαθέ- 
εἰς τὸ ἱερὸν θεάσασθαι τοὺς παῖδας ταῖς σθησαν. 50. ᾿Βαικότε.] 'Ὁμοιύκενοι. 
-” ” ΄ μ ΄ -- 3. - « Ν σι .) ο. ε κ 

τῶν ὄφεων γλώτταις τοὺς πόρους τῶν Δἰγυπιοῖσι.] Οἱ μὲν εἶδος ἀετοῦ, οἱ δὲ επ νταν Ἂ 
αἰσθητηρίων καθαιροµένου. Ὡς οὖν διὰ τοὺς γύπας ἐδέξαντο. 6τ. Ἐζατο.] Ἐ- 
τὸ παράδοξον αἱ γυναῖκες ἀνέκραγον, συν- κάθηντο. 62. Πεφρικυῖαι.] Συνεσταλ- 

. - 3 -ω έβη ἀπαλλαγῆναι τοὺς ὄφεις, καὶ κα- µέναι. «Φρὶξ γὰρ, η ἐπανάστασις τῶν 
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οἵη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἔπι ϕρξ 

ὀρνυμένοιο συ μελάνει δὲ τε πόντος ὑπ᾿ αὐτης' 

τοῖαι ὥρα στίχες έίατ ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε ός 

εν πεδιω. | Έκτωρ δε μετ᾽ ἀμφοτέροίσιν ἔειπε" 

το µευ, Τρώες, καὶ εὔὐκνήμιδες ᾽Αχαιοὶ, 

ὀφρ πω τώ µε θυµος ενὶ στήθεσσι κελεύει. 

ὄρχια μὲν Κρονίδης ὑψά ζυγος οὐκ. ετέλεσσεν, 

ὠλλα καν Φφρονέων τεκµαίρεται ὠμφοτέροιση, 7ο 

εἰσόκεν Ἰ ὑμεῖς Τροίην εὔπυργον ἔλητε, 

ἤ αὐτοὶ παρα νηυσὶ δαµείετε ποντοπόροιση. 

ύμιν μεν γαρ ἔασι ἀριστηες Παναχαιῶν' 

τῶν νώνν ὄντα θυµὸε ἐ εμοὶ μαχέσασύαι ανώγει, 

ὃεορ ἤ ἴτω, ἐκ πάντων πρόμος ἔμμεναι Ἕκτορι διῳ. 5 

ὤδε δὲ μυθέοµας, Ζευς ὃ ὤμμ Επιμάρτυρος ἔστω' 

εἰ με κεν έμε κένος έλη ταναηκεῖ χαλκῷ, 

τεύχεα συλήσας, Φφερέτω κοίλας επὶ νῄας, 

σώμα δὲ οἴκαςδ ἐ έμον δέµεναι πόλιν, ὄφρα πυρός με 

66. ἔειπε. 68. ὄφρ' Γείπω. Ει]ῖ [οτίο ὄφρ αὐδῶ. νε] ὡς εἴπω. 
79. δὲ Γοίκαδ’. 

62---66. Οἵη δὲ Ζεφύροιο---τοῖαι ἄρα στίχεις εἴατ᾽. Ῥτο νι]ρατῖ οἷος πόντος ἐστὶν ἔπιχεο- 

μένης Φφρικὸς---(ιαζὶ πιαγὶν 6996 δοἷθί διιρεγ/οῖες Πιιοέζύιις ἴοπὶ υεπίο εοϊαξίκ.---Ονὰο 
νετβοσιτη οδί: οἵη φρὶξ Επεχεύατο πόντον Ζεφύρου ὀρνυμένου νέον. Ἰι. οἵως φρὶξ χεῖται, κατα- 
πῖται, ἐπὶ πόντον. κια ΙΟΥΥΟΥ αἰ[ιωιαλέ 9ο 5ιίρεγ αγ ιογ. Οοπιραναἴοποπη θαπάθπι 
Ραπ]]ο αλίου Ππκιίατη ν]άτηιις Δ. 422. δῇ-----μελάνει δὲ τε πόντος ὑπ αὐτῆς βο. της Φρι- 
κόε. ΗΒ «ΟΠ1ΟΥ6, Ναροτβσῖθ πλοία, 56ἱ1 διὰ, Ῥοχ, ΡΓορίθΥ θα1η, ΠΑΓΟ πἰργενοἵξ, 

67---01. Ἡθοίος οετίαπιεῃ θί Ίορος οργίατηϊπῖς Ῥγοπιπθίαί. Αά ὀονεπι ν. 60. τε[εγέ 
Ἱπίρτοθρίαπα ράμπα Ῥατίάϊς οπα. Μεπε]αο εχκΙαπη, φποπῖαπα 1Π {ας 655ς νιάεραίατ, 
αἱ Ῥο]απα Ῥτοάιισσγθδίι.---7ο. χακὰ Φρονέων πεκµαίρεται. 4168Γε5 6998 ϱΤΟΡΟΙΦΠΙΙΤΗ, Ῥτο 
πεκµαίρεται ἑαυτὸν Φρονεῖν, ΟΝἰπιάἱέ δε ἴπι]εδίο 69ο πι ζγιώπφο ροριζισπ απῖπιο. Αί 
οπίπα ργαπηπια(ίοἱ αβδονογαπί, πΟΟΠΘΠΙ ἨπΠΟ του πεκµαίρεσθαι ΠΟΠ ΟΕ6ΟΊΤΤΟΤΟΘ αριιά Ἠο- 
ΤΗΘΓΙΙΤΗ, 5εἆ {απίαπη αριιά 56γἱ0Γ85. Επί ο’ρο ΥθρθίοΠάιΙΠΙ χακὰ Φφρονέων, πεχμαίρεται 
χακά. ἀεογευῖί, οὐκ ἱέίτι Ἰαδεί, ιιέγτδφιιο πα]α οπεαγε, ἆοπθο νο αιῖ πο] αι οορετ]- 

τἶς αιιέ 1ρ5ί αἆ ατρεπι οεσα αθήἶς, αὲ Ζ. 349. ἐπεὶ τάδε γ ὧδε βεοὶ κακὰ τεκμήραντο. Ο0ΊΙ- 
αἰζέιιογιώ. ἀεογευεγιαέ. 

73. ὑμῖν μὶν γάρ. Ῥεπάεί γὰρ, ἵπ οταϊοπῖς Ῥηϊποῖιρίο Ῥοβίπη, Ργο ππογθ Ποππθτίοο, 
εχ 60 ἀαεπιάπη φιιοά εφ Πέασ: Αρεάυτη, Ῥπρηαίο τηθοπα απ οκ Ῥπἰποϊρίριιδς παπι 
αηπΠί ΙΠπίθΓ νος {α]θς.---75. Ἕκτορι δίω Ῥτο ἐμοὶ, ποῖα Ἰθγοῖοςρ ν1Ρ Ἰοᾳοπαϊ παῖο, 5ἶπο 
εαρετρία ποία. ὅτι ρίως «Έπεας.---Τ60. Ίμορεν ορτίαπαϊηϊῖς ἀἴναικ αὖ 15, ασ 1π 
Ῥαρπα οππι Ῥατίάε Ρτοροβίύ βπεταπς, Ἰάθοφιο οἱ ἴρδα Ραρπα ας οδὲ ροπετῖ. ΤΠ 
Ιδία 4θ ιηπια Ρ6]11 εγαί ἀθοργποπάππας ἵπ Ἠας οδί οργίαππθη νγ{]ς.----70. σῶμα ΠΊιπο 

κυμάτων. Φρίσσει τὶς φόβῳ, ἢ ψύχει, ἢ 64. ὈΟρνυμένοιο.] Ὁρμωμένου. Νέωο.] 
ὀργῇ. ᾿Εμψύχως οὖν τὰς φάλαγγας ἨΝεωστί. Μελώει.] Μελανίζει, ἢ, µε- 
Φρίσσειν φησί. 63. Φρίξ.] Ἡ ἐξ ἔπι- λαίεται. Ἰ3. Τεκμαίρεται.] Ῥουλεύε- 
πολῆς κίνησις τοῦ ὕδατος, ὅ ἐστι, τοῦ ται ἢ τελεια, ἢ ἐπὶ τέλος ἄγει. Ἴ3. 

, » / πο Ανν 1. ω. 3 ” οσ 7 
κύματος ἀρχομένου. Ἠ, τὸ ἐπιπολάσον τῷ Έασιν.] ἜἘνεισιν, ὑπάρχουσι. 5. Πρό- 

, ο 4 ν Αα. 3” »’ / η ο 3. 
κύµατι ἀφρῶδες, ὅτ ἂν ἄνεμος ἄρχηται µος.] Πρόμαχος. 77. Ταναηκει.] Ἔπι- 

πνεῖν. Ἡ, Ἡ πρώτη ἔγερσις τῶν κυμάτων. µήκει, καὶ τεταµένην ἔχωτι τὴν ἀκμὴν, 



115. ΥΠ. 

Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελώχωσι θανόντα. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Ἡ. 8ο---86. 967 

εἰ δὲ κ᾿ ἐγὼ τὸν έλω, Φῴη δὲ µοι εὖχος ᾿Απόλλων' 
τεύχεα συλήσας, οἴσω προτὶ Ίλιον ἔρην, 

καὶ κρεµόα προτὶ νήὸν Απόλλωνος ἑκάτοιο, 

τὸν δὲ νέκυν ἐπὶ νήως εὐσσέλμους ἀποδώσω, 
αν Ὀ] ΄ ΄ 3 Ν 

ὀφρα ε ταρχύσωσι καρήκοµόωντες Αχαιοὶ, 
. ’ ια ’ τ . 

σηµώ τέ οἱ χεύσωσι επὶ πλατει 

82. ποτὶ Είλιον. 83. Γεκάτοιο. 

δο 

ὃς 
Ἑλλησποντω' 

ὃς. ὄψρα Εε. 86. τέ ἔοι. 

ἄφυχον. νέκυς. αἲ οοτρι5 νἵνιπι 6996 δέµα; Ἠοπηστο, ποίαπί ρτατηπιαἰσ].---δο. λελάχω- 
σι, αηβίϊνο, ἱπιρεγίίαπί. ποιήσωσιν ἐμὲ λαχεῖν, καταλαβεῖν, πυρὸς 80. αἶσαν, μοῖραν» Ἰιο- 
ΊΟγεΠι.----85. ταρχύσωσι. 46 Ἰμδεῖς ρεινο]νεπάϊς, απ τὰ τάρχτα δαπί, 1γεηπεπίαξιτα 
αὐ Ἠοππογο.---θ6. σηµά τε οἱ χεύσωσι. Ἠοταπι αππ]ογάπα Ῥ]οπα ή παραλία ΙΠίθΓ 
ἘἨλαίαιπι αὈί Ααοῖ, οἱ Αίσειπι, αδῖ Α ο], ἑαπι οί Ῥαϊτουί οἱ Απιοσιί απ] 
πιθπιοταπίζς αἳ απϊηαῖς. ν. Βααῦο ΧΙ. Ρ. 80ο, 801. ἐπὶ πλατεῖ; Ἑλλησπόντῳ, Ἰαίις, 
απαπάοφαϊάεπη ἀῑοῖεατ ΣΠεζεκμοπίις Ἡοππετο Ῥτο {οίο Ἠ]ο τπατὶ απίο Ηε]]οςροπίατη εἲ 

τουτέστιν, Πκονημένην τὴν ἀρχήν. δο. 
Λελάχωσι.] Λαχεῖν ποιήσωσω, οἶονεί µε- 
ταλαβεϊῖν. 93. Κρεμόω.] Κρεμάσω. ὃ5. 
Ταρχύσωσι.] Θάψωσι. Ἰάρχαι δὲ, τὰ 
ἀπονενομισμένα τοῖς νεκραῖς πρὸς κηδείαν. 

ἀπὸ τῆς ταραχῆς 6. Σηµά τέ οἱ 

κχεύσωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ.] Α- 
θάµας, Λἰόλον παῖς, βασιλεὺς δὲ Θηβῶν, 

γήµας τὴν Κάδμου παῖδα ἸΙνὼ, παῖδας 

ἔσχε δύο, Ἰλέαρχον καὶ Μελικέρην. 

Κατὰ ρας δὲ πρόσταγμα, ἄποπεμιγά- 
µενος τὴν ᾿Ινὼ, καὶ ἐπιγήμας Νεφέλη», 
ἔσχεν ἐξ αὐτῆς δύο παῖδας, Ἕλλην τε 

καὶ Φρύξον. Μιγνύμενον δὲ αὐτὸν λάθρα 
τῇ Ἴνοίὶ κατοπτεύσασα ἡ Νεφέλη, ᾧ- 
χετο. Πάλι δὲ τῆς οἰκίας ἐπικρατήσα- 

σα ἡ ᾿Ινῶ, ἐπεβούλευσε τοῖς τῆς Νεφέ- 

Ἑδροῦσα δέ τινα μηχανὴν, 
ἔφρυγε τὰ σπέρματα. Καὶ δὲ πολλῆς 
οὔσης ἀκαρπίας ἐν τῇ χώρα, ἔπεμπεν ὁ 

᾿Αθάμας εἰς Πυθῶ θεοπρόπου. Ἡ δὲ 
᾿]νὼ συνέπεισε τούτους, τεχνάσασά τινα 
χρησμὸν κατὰ τοῦ Φρύξου, ὡς θῦμα τῆς 

αὐτοῦ γονῆς προσενεγκὼν, ἀπαλλαγήσε- 

ται τοῦ δεμοῦ. Πυθόμενος οὖν παρὰ τῶν 
θεοπρόπων ὁ ̓Αθάμας τὸ λόγιο, µετα- 
πέµπεται ἐκ τῶν ἀγρῶν τὸν Φρύξον. 
Πρόφασιν δὲ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἄγειν ὅ, 
τι κάλλιστον πρόβατον ἐν τοῖς θρέμµασι 
εἰς ἱερουργίαν ὑπάρχει. Μυθολογεῖται δὲ, 
παραγιγνοµένῳ τῷ Φρύζῳ μετὰ τῆς ᾱ- 
δελφῆς, κατά τινος δαίµονος ἐπιφάνεια», 

πο. 1. 

λης παισίν. 

ση - . 
ἀνθρωπίνῃ φωνῃ λαλῆσαι τὸν κριὀν, καὶ 

πᾶσαν αὐτῷ τὴν ἐπιβουλὴν ἀναγγεῖλαι" 

κελεῦσαί τε αὐτῷ, μετὰ τῆς ἀδελφῆς 
. / / “ Ν ε) / 

ἐπικαθίσαι τῷ νότω, ὅπως τὸν ἐπικείμε- 
νον κύδυνον ἐκφυγεῖν δυνηθῶσιν. Οὔ καὶ 

γενοµένου, λέγεται, τὸν κρὶὸν μετὰ πολ- 

λῆς βίας διὰ μέσου τοῦ ἀέρος ποιήσασθαι 
ς Άρα ὀτοκδις Ξ , 

τὴν πορείαν' τὴν δὲ Ἕλλην, μὴ δυναµέ- 
.. / 

γην ἀντέχειν, καταπεσεῖν εἰς τὸ ὑποκεί- 

µενον πέλαγος προσαγορευθῆναι δὲ τοῦ- 
ο ρ 

το, διὰ τὴν προειρηµένη», Ἑλλήσποντον. 
ΔΝ λ /. . ./ 3 τὸν δὲ κριὸν, κοµίσαντα εἰς Ἰόλχους ἐκ 

τοῦ Ἠόντου τὸν Φρύξο, τελευτῆσαι. 
.ω / 

Ἐπὶ τοῦτο λέγεται τὸ δέρας τοὺς ᾿Αργο- 
γαύτας ἀποσταλῆναι μετὰ τοῦ Ἰάσονος. 

νὰ 

Τὸν δὲ ᾿Αθάμαντά, φασι, µαθόντα ἕκα- 

στα τῶν συντεθέντων ὑπὸ τῆς ᾿Ινοὺς, μὴ 
ο τς . 

φείσασθαι, μὴ δὲ τῶν ἐξ αὐτοῦ γενοµέ- 
γων αὐτῃ παίδων, ἀλλ' αὐτοχειρίᾳ μὲν Ἶ : χειρίᾳ µ 5 το θα ς ς 
ἀποκτεῖναι Κλέαρχον, ἐπιδιῶξαι δὲ μετὰ 

ξίφους καὶ τὴν Ινώ. ἸΤὴν δὲ καταλαμµ- 

βανομένην, σωτηρία» ἐπισπάσασθαι ἔαυ- 
. . ο) / 

τῇ τε καὶ τῷ υἱεῖ, ῥήγασαν ἑαυτὴν εἰς 

τὴν θάλασσαν, καὶ τυχεῖν ἐκ τῶν θεῶν 

τῶν ἐναλίων τιμῶν' ἕστερον δὲ καὶ προσ-- 

αγορευθῆναι αὐτὴν, διὰ τὸν ἐκ τῆς θα-- 
λάσσης ἀφρὸν, Λευκοθέαν᾽ τὸν δὲ Με- 

λικέρτην, Παλαίμονα". εἶναι δὲ αὐτὸν 
σωτῆρα τῶν τὸ πέλαγος πλεύντων ἂν- 

θρώπων. Ἡ ἱστορία παρὰ Φιλοστεφώνῳ. 

Χεύσωσι.] Χώσωσι. ἍΧέειν, τὸ τὴν γῆν 

ἐπιχέαι τοῖς τεθνεῶσι. Σημά τέ οἳ χεῦ- 

κΧΧ 
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καί ποτέ τις επησι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων, 

νηϊ πολυκλή:δι πλέων επὶ οἴνοπα πόντον" 

ὦμδρος μεν τόδε σημα πώλαι κατατεθνηώτος, 

ὃν ποτ ἀριστεύοντα κατέχτανε φαίδιμος | Έκτωρ. 9ο 

ὡς ποτέ τις έρεε) το 9) έμον κλέος οὔποτ' ὀλεῖται. 

ὋὪς ἔφαθ᾽ οἱ ὃ ὥρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπή 

αἴδεσθεν μεν ἀνήνασθαι, δείσαν οὃ ὑποδεχθαι. 

ὀψὲ δε δη Μενέλαος ἀγίστωτο, καὶ µετέειπε, 

νείκει ὀνειδιζων, μέγα δὲ στεναχίζετο θυμῷ' ος 

ὭΏμου, ὠπειλητήρες, Αχαιίδες, οὐκέτ ᾿Αχαιοὶ, 

7 μὲν δ] λώ(βη τάδε γ ἔσσεται οἰγόθεν ᾽αὐῶς, 

εἰ μή τις Δαναῶν νον Ἕκτορος ἁντίος εἶσμ. 

αλλ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαϊα γένοισθε, 

87. τὶς Εείπῃσι. 86. ἐπὶ Εοΐοπα. 94. µετέξειπε. 

Ῥχο ΦαρεΓίογα 8ει Ῥογθα]ί Ῥατίο πηατῖς ρωί αἲ Αλί Πις.--δ7. Ἠσο, οἱἰδῖ ρα]]ο 
Πασίαπας αἀ]οσία, 5θΗςδ5. {αππθΠ ἨἩοοίογῖς σοΠΘΓΟΒΙΡΑΙΠΙΟΡ ρα. Αά τοπι δί Ο0Π-- 

«ἰΠτπα αροοίαπί (απίισα Ἠσο: υἰσίο γεααλίο σογριις πηςιή, οἱ 640 οἱσίον. γοάάανα ος 
σογγιι8 υοδίς κερεἰοπάιώη. Ῥταραναίις οἱ Ἱπδίραϊαγ δίο αἰτοσῖίης Γοτύππς, (παπα ρεο 
Ἠσείοι εκρετίείας, ἀππΏ οἱ αὐ Αολῆ]ο κερα]ι Ίοπος ποραίς 1Πῇ, . 254. δή. 2609. 
56 
ος, 22. Οείατῖς Αολίνίς οπποίαπριι5 οχοαπάθεορης Μοπο]αιι5 δανρῖί αἲ ραρηαΠ- 
θππα οππι Ἡσοίογε: α1ιο {ποιος νἰπίρας ου 1ο Παθετείιατ, α Γαΐτο ΑΡΑΙΗΘΙΠΠΟΠΕ 
τερηπη έν. 

05. υείκει ὀνειδίζων. Αεοϊμι Ῥοΐεταί ἐνείκευ 368 οορα]α αεί. Τίαφιιθ Ε5ύ σὺν νείκει, 
οῬ/ανραπᾶο. ---ύ. ἀπειλησηρες, 46 Ἡς απ1 ἠαούαηίον 56 οΏογιπέ. τί Ταὐπῖς ππαθπα απ 
φιαγί. Ἰλακίτανις Ἐοερρεῃ. ᾽Αχαιΐδες οὐκέτ' ᾿Αχαιοὶ, Ῥνο νι]σαγ, γυναίκες ἐστε. Ο00ΙΥ- 

γεραξ ]απι Β. 235.---07. αἰνόθεν αἰνῶς. ιβεί, αἰνῶς ἐξ αἰνοῦ. να]άε, βτανίίαν, ορρτουσίο 
πΟΡ οΡΡΙΘΡΙέ Ίου Υ. πποΔο νς. 20.---00. ὕδωρ καὶ γατα γένοισθε. απη Ἰοηοπά! Γουπια 
ἂά 56ηδιπι ομνία, Ρο ἔβῥεσε, αί Ρετειπί εα φ18) εο]γιπία, οκεπηρ]ο δα Ιπ πηια 
αλ Βιιεπίϊ5: αιιοᾶ Πλαδίταίας πανταίοπθ ἆε 5ογᾶῦας ΗενασΠάανιπη αρ. Αρο]]οά. ΤΙ. 8.4. 

3 ΔΝ / ΔΝ Ν 5 Γ] ε 

σαι.] ᾿Απὸ τούτου τὸ, χυτὴ, οὐ κομῶς 
γῇ, ἀλλ᾽ ἡ ἐπιχεομένη τοῖς νεκροῖς. Τῆλα- 
τεῖ “Ἑλλησπόντῳ.] Ἠτα κατὰ ἀντίφρα- 
σιν. στενὸς γὰρ ὁ Ἑλλήσποντο. Η τῷ 

κατ ἐκεῖνο τὸ µέρος αὐτοῦ πεπλατυσµέ- 

ω. 87. Ὀψιγόνων.] Τῶν ἕστερον γε- 

νησοικένων. Ὁδ. Οἴνοπα.] Ὡς οἶνος τῇ 
/ / τν κ ο Ῥρν Χροίᾳ. µέλανα. 093. Αἴδεσθεν μὲν ἀνή- 

νασθαι, δεῖσαν ὃ ὑποδέχθαι.] Αἴδεσθεν 
ἀνῄνασθαι, δειλῶν γάρ. 
τὰς σπυνδάς' ἢ περιµένοντες κέλευσιν, ὡς 

δηλον ἀπὸ τῶν ἑξῆης' ἢ ὑπὸ θεοῦ ὡὠρμῆ- 

σθαι αὐτὸν ὑπονοοῦντες' ἢ διὰ τὸ, Νὺξ 

ὃ' ἤδη τελέθει. 
σὺς πρὸς ἔργον, ἐκ πολλοῦ κακός. Ἐπί- 

Δ ε Δ εν “.5” 3 { 

χαµµος δὲ, ὅτι κακὸς θαῤῥεὶ µάλ αὐτό- 

θεν, ἔπειτα φεύγει. στι δὲ τὸ ἔπος 

Δεῖσαν δὲ διὰ 

Καὶ παροιμία, ὅτι θρα- 

/ “ ἊἎ 

ἰσόκωλον. ὅ περ ἐστὶ φράσις δύο ἢ πλει- 
/ / 3 / 3 / Ν 

ὀγων Κώλων, ἀποκρινομένων ἀλλήλοις πρὸς 
/ 

ἀντίστροφον ἐμφέρειαν. Δεύτερον" Ἆρῃ 
.ω / ον ” /. Ν / 

ξεῖνον παρεὀντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δὲ πεμ- 

πει. Τρίτον ὁμοιόπτωτον καὶ ὁμότονον" 
Ὕλλῳ ἐπ᾽ ἰχθυόεντι, καὶ Ἔρμῳ δινήεντι. 
Τμὲς δέ δείσαντες τὸν ᾿Αγαμέμνωα, ὡς 

καὶ σιγῇ δειδιότες. ᾿Ανῄνασθαι.] ᾽Αρνή- 

σασθαι. Ὑποδέχθαι.] ᾿Αναδέξασθαι τὸν 
λόγο. 95. Στεναχίζετο.] Ἔστενεν, 

96. ᾿Απειλητῆρες.] ζαυ- 

χηταί. ἀπειλεῖν εἰδότες, ἐπαγγέλλεσθαι. 

Τοὺς δὲ τοιούτους καὶ καυχηµατίας λέ- 
γουσω. Ο7. Αἰνόθεν αἰνῶς.] "Εκ δεινοῦ 

δεινὰ, ἢ καὶ, τῶν δεινῶν δεινότερα. 9090. 

9 
ἐκακοπάθει. 

Ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε.] ᾿Αναλυθείητε, 
εἰς ὕδωρ καὶ γῆν διαλυθείητε καὶ ἀποθά- 
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ἤμενοι αὖθι εἰ κφατος ὠκήρίοι, ὠκλεες αὕτω. Του 

τῶδε δε ἐγὼν αὐτὸς θωρήξομαι. αὐταρ ὕπερθε 

ικης πειρατ᾽ ἔχονται ἐν ἀθανώτοισι θεσισω. 

ὋὪς -ἀρα φώνήσας κατεδύσατο τεύχεα καλα. 

ἔθα κε του, Μενελαε, φανη βιοτοιο τελευτή 

Ἕκτορος εν παλαμησι, επεὶ πολὺ φέρτερος πεν' 1ος 

εἰ μη ἀναίζαντες ἔλον βασιληες Αχαιών. 

αὐτός τ ΄Ἄτρειδης, εὑρυκρείων Ἄγαμεμνων, 

θεξιτερης έλε χειρος, ἔπος τ' ἐφατ' . ἔκ τ ὀνόμαζεν' 

᾿Αφραύεις, Μενέλαε Διοτρεφες. οὐ δὲ τί σε χρη 

ταύτης ὠφροσύνη». ὀναω δὲ σχέο, κηδόµενός περ, 1ο 

μήδὶ ἔθελ᾽ εξ ἔριδος σευ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι, 

Ἔκτορι Πριαμιδη, τον τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. 

καὶ ὃ Αχιλευς τούτω γε μάχη ενὶ κυδιανειρη 

ΕριΥ) ἀντήβολησαι, ὃ μπαρ σέο πολλον μείνω. 

ἀλλὼ σὺ μὲν νον ἵζευ, ἡ λῶν μετω ἔθνος ἑ ἑταίρων" 11ς 

τούτω δὲ πρόμον ἄλλον ὠναστήσουσι Αχαιοί. 

109. αὖθι Εέκαστοι νιι]σ. ἀκλεές. 
198. χειρὸς, Γέπος νΙιιοδιιπῃ. ]ες. δεξιτερὴν ὃ' ἕλε χειρὰ, Εέπος. 

11ο. νι]ρ. ἀνὰ δ' ἴσχεο. 115. μετὰ Εέθνος. 

Ἀπ νους αα]ιοργονοῖς, ονῖ φο]νῖ π ἔθντατα δί αηαπη, ἑαππατα εἰεπιεπίας Γογίε Ίου 
αγραῖα5 Ῥτο Ῥείκοα «ταίο. Αιάασοῖας ἀῑπίς Αροΐοπ. Τ}Υ. 1498. ἩΗορρετίάες εαπο- 
κορηίος αἶψα χόνις καὶ γατα ἐγένοντο.---Τοο. ἀκήριοι, Ἰππαν]. Ῥτορτίθ ἄψυχαι. 39ο 8ΗΡ. 
Ε. 8Ι2.---10Ι. τῷδε δ' ἐγὼν αὐτὸς θωρήξομαι. ΔΙπΠΙΡΙ. οοπρτθάῖατ: παπα αγπιαίας Ίαπα 
οταςς «ρε {αππεη, σα]θα οἱ Ἱαδία 1 ἴδγγαπα ἀθροδίεῖδ.---102. αὐτὰρ ὕπερθε Νίκης πεί- 
ρατ’ ἔχονται ἓν ἀθανάτοισι βεοῖσι. «απβε ὕπερθεν ἐν θεοῖς. θιιοᾷ α]ῖας ἐκ θεῶν. ΈΤαπι νίκης 
πείρατα, Ιὲ νίκης τέλος, ΝΙΠΠΠΙα υἱοίογία Ῥτο, νιοίοτία. 

1ο. πα Εὶς ἀῑσες οκ ῖ]αῖς ἈΤοπε]αις οἳ Ἱπάπθτο ατα ἀεροίτα οαρῖ. Απο Γ6- 
Εποθπέ ΘΠη.----Γού. ἕλον μι ΟΠΗ νῖ, αρργεμεπάετιπέ ἨΟΠ. πποᾶο, πες εί οοβίραεσασε, 
ἐκώλυον. 1ου 11Ο. οὐ δέ τί σε χοῇ σαύτης ἀφροσύνας. οὐ λρεία (κατά) σε (ρτο οὐκ ἐστί 

σοι) οὐ δεῖ σε οὕτως ἀφραίνειν. Αίας χρεὼ {κάνει ἐπί τινά τινος. Ιξ Ἱ. 603. ἂνὰ δὲ σχέο. 
ἀνέχιου. ϱΟΠΙΙΠΘ ἴο, θἱδὶ 9ργο ΓΕΓΕΠ5, Ἡ. 6. ΠΠΥΙΓΗ5.---ΕΣ1. ἐξ ἔριδος, Ρτο ἔειδι, θυμῶ, ἴτα 
αὐτθρίης. ΤΗΕ. 391. ἔριδος πέρι, εοάεπα 8Θήδα.. Ἐδαπα Ο. Δ. 343. οἷός ποτ᾿ ἐξ ἔριδος «ρυ- 
λομπλείδη ἐπάλαισεν ἀναστάς. ἔρις θἳ χόλος (1018 Ἱαποία δαπέ Σ. 1οδ. Ἰπίεγάιπα οᾶ- 
Πο ἴπ νοτυῖς πποζυπα οἱ αβοοζα ατα ἵατα νασα ον, ας Ῥίατα ας αἰσι]]αίπα από Ιαποβίπα 
Ίσουπα. Ἠαμθαῖς τα ἔρις Ἱπίοτάαπα ἵταπα, οοπίρπέίοπθπα, Ῥάρηαίη, επι, οοπαρ]θοί]- 
(ασ Γ12. στυγίουσι. στυγεῖν ΏΙΠΟ φοβεῖσθαι. εκπεκοιηῖ, πο οοπρτοΠαηίασ οππη 6ο. 

ντε. Ἀέλτιο δὲ ἀκεύει», ἐξ ὧν ἐγένε- τὰς ψυχὰς διαφθείε. 19ο. Αὖθι.] 
σθε, εἷς ταῦτα πάλιν ἀναστοιχειωθείητε. ἈΑὐτόθι. ᾽Ακήριι.] Άψυχο. ᾿Ακλεές.] 
Τῶν στοιχείων ἆᾗρ καὶ γῇ κατὰ φύσιν ᾿Ακλεεῖς, ἄδοξοι καὶ ἀνωνόμασται. 1Οἱ. 

ἀκίητα, τὰ δὲ ἄλλα κυητά. Ταῦτα ὝὝπερθεν.] Ὑπεράνω. 192. Πείρατα.] 
οἷν φησι, τὴν ἀκινησίαν ὀνειδίζω. Καὶ Πέρατα, τέλη. 1990. Αφραύεις.] Πα- 

Ἐενοφάνης Πάντες γὰρ γαΐης τε καὶ ραφρονεῖς, µωραύεις, ἀσυνετεῖ. 11Ο. 

ἕδατος ἐκγενόμεσθα. Ἐκ γῆς γὰρ πάντα ᾿Ανὰ δ' ἴσχεο.] ᾿Ανάσχου δέ. 112. 
καὶ εἰς γῆν τελευτᾷ. , ὅτι τὸ ὕδωρ Στυγέουσι.] Φοβοῦνται, μισοῦσω. 114. 

κοκ ᾷ 
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εἶπερ ὠδειής τ εστὶ, καὶ εἰ µόθου ἔί εστ᾽ ὠκόρητος, 

φημί μη ἀσπασίως γόυ κάμψει, αἱ κε φύγησι 

δημου ε εκ πολέμοιο καὶ αἰγής δηίοτητος. 

Ως εἰπῶν παρέπεισεν ὠδελφειου Φφρένας ἥρως, 129 

αίσιμα παρειπών' ὁ δ ἐπείβετο. του μεν ἔπειτα 

Ὑηβόσυνοι θερώποντες απ΄ ὤμων τεύχε. ἔλοντο. 

Νέστωρ δ' ̓Αργείοισω ανίστατο καὶ μετέειπεν' 

“φ πόποι, ή μέγα, πένθος ᾿Ἀχαιίδα γαιαν ἱκόνει. 

ἤ κε μεγ' οἰμώζειε γέρων ἱππηλάτα Πηλευς, 125 

ἐσύλος Μυρμιδόνων βουληφόρος ᾖδ᾽  ὠγορητης, 

ὃς ποτέ µ εἰρόμενος μεγ΄ έγήθεεν ᾧ ὡ ενὶ οἴκω, 

πόντων "Αργείων ερέων Ύενεην τε τόκον τε. 

τοὺς νυν εἰ πτώσσοτας ὑφ' Ἕκτορι πόντως ὠκούσαι, 

πολλά κεν ἀθανώτοισι φίλας ὀνο χείρας Φείρο, 139 

θυµον ἆ πο µελεων θύναι δόμον ᾽ ἼΑίδος εἴσω. 

12Ο. Εειπών. Γ.Ι. παρΓειπών. 123. µετέξειπε». 
127. ἐγήθεε Εῷ ἐνὶ Γοίκῳ. 120. νι]ς. ἀκούσοι, 

Ὢο νουθ ν. αἲ Ρ. 604.--- 111. εἴπερ ἀδειής π᾿ ἐστὶ, καὶ εἰ--ρτο καὶ εἴπερ. φον ἄθ 
καη]θοίο: απο ἨΗθοίος, απ 15 απἱ Ῥασπα οιπι ο0 ομ[οίείας 2 Μαπι 4ο Ηεσίογθ αο- 
οἴροτο, τα εἷε: Ἠοοίοτί απίοπα αῑας οὐ]οϊείαν (α]ὶς αἀγειδατίις, πρόµαχος, πιέ 1]]ο Ώεπε 
βθουπα ασίαπα Ῥαίαίατιις εἷί, δἳ οκ Ῥαρπα Ιπου]ατηῖς εγαβθΓῖ.---Ε18. γόνυ κάµψειν, 1ΐθ- 
τὴ οσθαντοί Τ. 72. Ο4. Ε. 452. εκ απίΙ(ιΟ ΒΕΠΠΠΟΠΘ, 46 Ἡς οπῖ Ίοπρο Ί4μογθ 56ιι 
οπτδα [οδ8ί φπἱεσοαπέ εί νίτον τουρῥιαπέ,  Παδίταίαν ἵπ Βο]ιο], Ὀτ. εἳ Ῥογρανγν. Φα. 
Ἠοπῃ. 22. Οοπνεπῖς λύειν, βλάππειν, γόνατας---120. παρέπεισεν---ὁ δ ἐπείθετο. Οία 
Ρτῖας 46 οεοπαία: 14 ερῖέ, τις οἳ ρογειαάοτοί ἀῑσίῖς.---121. αἴσιμα παρειπὼν, ϱΥπΙΕΠ{ΕΥ 
ΠΟΠΟἨΦ. 14ης Ίαπη Ζ. 62.---122. ἀπ᾽ ὤμων τεύχ ἕλοντο, οἰζρειιπι οτίπι ὑαζίσο, Ριιία. 
οἳ. αἆ ΤοΙ. 

122---16ο. ἸΝοίος, οχεπαρ]ο 6οσαπι 15) 1ρ56 ΙαγοπΙ]ῇ αίαίο αιαδι15 Γαθγαί, ΟΟΠΙΠΠΘΠΙΟ- 
ταίο, Ῥιιάοτθια Ἰπ]ίος Αολνίς Ράρπαπη οπα Ἡσοίοτο ἀθίγεσίαπ μαι. 

124. ᾿Αχαιΐδα γαϊαν. ῃτΟ τοὺς ᾿Αγαιούς. ἨΠΠΟ βεπογα]ί ποβοπθ Ρτο οπιηὶ τθρίοπθ αἩ 
Δοληνϊς αλιίαία, δοτίις ἀταοῖα ἀῑσία. οἳ. απ Β. 6084. πένθος Ῥτο λύπη.---127. Ἐκί Ἀου 
Ἰπίου Απίομοπιθτίσα, απίθ οχρεαἰίοπθπα ἵπ Τγο]απος βιιδοθρίαπι Νεδίογοπι Ῥλίμίαπα 
αἆ Ῥε]θιπα ἀενεγίῖσεθ. Οπιιδδα Ἱεραίίοπίς τας, φιιοά. Αολ]]οπι αΠοβΔΡ6ΓΘ θἱ 5δοπῃ 
4ποργε νο]εραπ!, ἶπε 4ο Ἔτο]απα οαρί ΠΟΠ Ῥοβ5ο αποταπί. Ἐταπί ἵη Ἠαο Ἱοραίίοπε 
Ἰνερίον, [Ἴγλδος εί Ῥ]απίκ. (ν. Βομο]. Ἡ. Τ. 332. Ῥαϊαπιεβεπι αἀάΙί Τπείσα Απίοιονη. 
τΓ5.) Ῥμωηῖκ 1ρ5ε οα ἆθ το πατνταί ΙΠ{. Λ. 64. δᾳᾳ.. Ἐκ Ηοπιοτὶ βά6, αἀσταί Αολί]]ος 
οππα Ραΐτοσ]ο οἱ ο]α5 ραΐτο Μοπωίο. Ναπι Αο]]οπα α Ῥε]εο δει ΤΠομίάο αὐάΠέαπα 
Πι]ςςο αριιά Τγουπιθάθπα ἵπ Ῥογγο Ισπογαῦ Ποπηθγας. πα Π]ο Ἱρίέατ οοπρτθδδιι οκ Νθ- 
φίογα αππωκίενας Ῥο]ειι5, αῖ αλ ντ Ῥτίπαῖρος οκρεαΙοπὶ αἲ Ἐποίαπι Πο Εα (ιτ ϱδ- 
5οπίές οποτήπα οοπαππθιπογαΙοπθ βανΊδιις οδί Ῥε]ειις.---Ι28. γενεήν τε τύκον πε, Ῥατεπίον 
εἰ {ἶδεχος 41195 φπῖσηιιο Ἰαμεγοί. ἐρέων οϊκοίαης. Ἴες ἀἴνθυδΙτα θδί εἰρόμενος, εχριι]- 
τεπᾶο, Ι46οφαθ, απάἰεπάο.--- 11. Ἱπάϊρπαίοπα, αδί αιιάϊθηίς, Ἠος 5πο5 Ῥοριίατος, α 

"Εβριγ’.] Φοβεῖται. ᾿Αντιβολῆσαι.] Ὕ- ἀσμένως, ἡδέως. Ἠόνυ κάµψει.] Ἂνα- 
παντῆσαι, συναντῆσαι. ΤΙ7. ᾿Λδειής.] παύσεσθαι. ἢ συγκάμψειν τὰ γόνατα, 

Άφοβος, ἀδεής. Μόθου.] Μάχης. Οἱ- διὰ τὸ κεκοπῶσθαι ἐν τῷ διώκεσθαι. 
ονεὶ µότου. παρὰ τὸ τάχιστα πληροῦ- 119. Διου.] Καυστικοῦ, διακοπτικοὺ. 

σθαι τὴν ἐπιθυμίαν. ᾿Ακόρητος.] ᾽Απλή- 122. Γηθύσυνοι.] Χαΐροτες 127. Εἰ- 

ρωτος. 118. ᾿Ασπασίως.] Χαριέντως, βόμενος.] Ἐρωτῶν. 129. Ἐρέω.] Ἔ- 
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Δ ” Ώ ”/ 

αἳ γαρ, Ζευ τε πάτερ, καὶ ᾿Αθηναίη, καὶ Απολλον, 
« ν 3 « ε. Χιν ” / / 

ἡθωμ . ὡς ὅτ επ ὠκυρόω Κελάδοντι μµάχοντο 
ο ὰά ος / . , 

ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Αρκάδες ἐγχεσίμωροι, 
” ευ . . 9 ς ” 

Φείας πῶρ τείχεσσιν, Ιαρθάνου αμϕφι ῥεεθρα. 1386 
ιά » 3 / ο η ν 

τοῖσι ὃὶ Ερευθαλίων πρόμος Ἱστῶτο, ἰσόθεος φως, 

τεύχε ἔχων ὤμοίσιν ᾿Αρηϊθόοιο ἄνακτος' 
’ 3 .. Ν ᾿ / ἕ 

δίου Αρηϊθόου, τον επἰκλησιν ορυνητην 
ο : 7; κ 
ὤνδρες πιΚλήσκον, καλλιζωνοί τε Ὕυναικες, 

οὔνεκ, ὥρ' οὐ τόζοισι µαχεσκετο, δουρί τε μακρῶ, 149 
. / ε / 

ὤλλα σιδηρείη κορύνη ρήγνυσκε φαλαγγας. 

τὸν Λυκόοργος ἔπεφνε δόλω, οὗ τι κρώτεί γε, 
ω «ΝΔ» ϱΑ ο 2 . / ς 5” 

στεµωπω εν ὁδῶῷ, σθ αρ ου κορύνη οἱ ὄλεβρον 
.- ΄ ν τς / « κ 

χραισµε σιδηρείη πρὶν γαρ Λυκόοργος ὑποφθως 
Ν ΄ ’ « ως εᾗ ” ε η 

δουρὶ μεσον περογήσεν᾿ [] δ υπτιος οὖδει ἐρείσθη' 145 

ον κὸ, ) ς 2) . 

τεύχεο ὃ εζεναριζε, τώ οἱ πόρε χάλκεος Άρης 
Ώ Β 2 κ ο) ”/ 

καὶ τὸ μεν αὐτὸς ἔπειτ εφδρείι µετῶ µώλον Άρηος. 

136. ἵστατο, Εισόθεος. 137. ᾿Αρηϊθέοιο Γάνακτος. 143. [οι. 

144. εἴ 145. Λυκόξοργος. 146. τά [οι. 

οποσαπα νἰταίο «ππητης. 4 01θ εσρθοίανοταϊ, ἑαπίανη Ἱρηανία Ἱηαπιίαπα Ώ)ῖ αἆδρει- 
«ἶνοθ, αἱ οσα Ἡοοίοτε οοπατγεά1 πεππο αιιἀεγοῦ. 

132. 5η. Ἐκ απφιια ἴαιηπα αοοερίνπα: Ἱπίος Ἑγ]ίος εἳ Ατοπᾶος Γαοίαπι 6586 Ῥάρπαπη, 
οἴτοα Ῥ]οαπι πά Ἰαγάαπεπι, ἵπ Ύπα Εγειί]α[ίοη, Άτοαδ, απηίε αποῖοπα Ῥιηρπανεγαί, Ἱπ- 
αἱσπίς Ίοπιο οἱ νἰγέπί οί αγπηῖ: 4πθτη ομπα ΟΠΙΠΟΦ Ἰογγογθης, Νεσίος, ᾖαγεπῖς νῖτ, 
οσσϊαϊε. ο ἨἩοπιίπο Εγειαίσπο, αί οἱ 49 γείου, Ίαπι αργα νά πηιις ν. δ. 54. ωρα 
λῖο Ατεϊτλοις, απὶ οὲ ἴμ5ε Άτοας ΔΗΕ, ες Ἰηδίάν α- Γοηβο Αχοαᾶς, φαἳ εἶας 5ροµία 
ππηα. σείαν]έ ο πποπίεης Ἠγοιεμαλοπϊ τοφιήε. Ὀτρίς Ῥλεα νῖτας ἵπ Ἠτίοτο Ιπίεν 
οοπβηῖα Επίρηγ]ίε» ος Ελαϊς Ες: Ταγήαπες Ἰναιά Ίοησο αμβίσςε (ταδίτατ. Ἐποία {α- 
1ηθὰ ῥάρπα νἰάσίας ποπ. ἵπ. οκίγοτηο Ἠτίοτε, 5ο πιθη1]ς ἵπ {θγεῖς. Ἐτρο Ῥαπ]]ο ]ασίις 
ἃ Ῥοεία Ίσοις Ῥισπς ἀθο]αταίας ν]άοτϊ ἀθὺει.  Θεἰαάοη απί Βαν Ισποίί ποπιειΣ από 
κελάδων Ἱ. Ἱ. αρρε]]αᾶνε Ῥτο απ1πο.. Ὦθ ορίοτῖς ο). Βίταρο ΤΠ. Ῥ. 527. Α. Ρ. 535. Β. 
Ῥαμδαῃ. ὓ. 18. Ρ. «σ3. Ε. ΥΠ. 4. Ῥ. 6ού.---136. τοῖσι δὲ, ἓν τοῖσι. Ἰπίες Ἀτεβᾶες.--- 
143, 4. οὐ κορύνη οἱ (πρὸς) ὄλεβρον χραϊσµτ. πϊ]ὴ]. Ργοβιῖέ απ ανετίεπάιπα {πέεγίέαπη. πρὶν 
γὰρ, πρὶν ἢ τὴν κορύνην ραισµεῖν---146. Ατοϊζμουτα Ὦγοπτρας δρο]ανίέ εἶαδαιε εἶαναπα 
{ογγοαπα {ρ86 ρνίαν]έ οι οεῖετῖς θἶτς αγπηῖ, τώ οἱ πόρ; χάλκεος "Αρης, ΦΕΓΠΙΟΠΕ αΠίϊ- 
απο, 41ο ἄπηα Ῥγαοίατα α- ἀἩς {στο Ποτοῖρς ἀοπαία βευτὶ φο]επές Ιίαφπε οἱ αἲ Ατεὶ- 
λοιπά. τοετοπάπας ποπ αἲ Ἰγουσριπα. Ἀροοίαί απίθπα Ίοσις αἆ Ἠοποχεπα δί ῬΓε- 
ἄππα, 41ο. ἰδία οαίς Παῦοραπέα αππα, (πο αφια Ἰαπά6 5ο σοπηπιθηάαραπέ: πδη- 
ἀοηπίάσπα ππαρπα. υγ ῖς Ῥγαρῖάἶα ἴπ 15 εταπέ, Πάφο ἵπ ψ ἀεσοτρεπάϊ ίαπι ίιι- 

ρευνῶν. ζητῶν. Ἰενεήν τε τόκον τε.] ὃανος ῥε. ᾿Ιάρδανας δὲ ποταμὸς ἐν Ἡ- 
Πατέρα καὶ παῖδα. 133. ἩΗβδμι.] λιδ. Ἐν ἄλλφῳ:' ποταμὸς ἐν ᾿Αρκαδίᾳ. 
᾽Ακμάζοιμι. Κελάδοτι.] Διὰ τὸν ἦχο 141. Ἱορύνῃ.] Ῥοπάλῳ. “Ῥόπαλω δέ 
ποῦ ῥεύματος οὕτως εἶπε τὸν Ἰάρδανο, ἐστιν ἀμυντήριον ἑτεροῤῥεπές, ἐξ ἑνὸς µέ- 

ὃς ἐστι ποταμὸς "Αρκαδίας. ν ἄλλῳ' ους ῥοπὴν ἔχον καὶ βάρος. 145. Κρά- 

Κελάδω», ποταμὸς "Αρκαδίας, Σημαύει τεῖ.] Κράτει, ἰσχύ. 143. Στενωπῷ.] 

δὲ ἡ λέξις καὶ τὸν μετὰ Ἴχου ῥέοτα. 3Στενῷ τόπῳ, στενῃ ὁδῷ. 144. Ὕπο- 
135. Φειᾶς.] Φειὰ δὲ πόλις τῆς Ἠλιδος. φθάς.] Ἠροφθάσας, προλαβώγ. 145. 

Οἱ δὲ, τῆς "Αρκαδίας. Παρ ἣν ὁ άρ- Περόνησε.] Διεπέρσε, διῇλθε, διέτρη- 
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αὐταρ ἐπεὶ Λυκόοργος ενὶ μεγάροισω έγηρα, 

δωκε ο Ἐρευθαλίωνι, Φίλω θερώσοντι, φορήναι- 

τοῦ γε τεύχὲ ἔχων προκαλίζετο πάντας ἀρίστου». 15ο 

οἱ δὲ μαλ’ ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισων, οὖδε τις ἔτλη. 

αλλ᾽ έμε θυµος ανήκε πολυτλήµων. πολεµίζεν 

θάρσεῖ ὠ᾿ γεεῇ δὲ νεώτωτος ἔσκον ἁπάντων' 

καὶ μα χόμην οἱ γω, θῶκεν δέ οσο εὖχος ᾿Αθηήνη. 

τὸν δη μήκιστον καὶ κάρτιστον κτάνον ὄνδρα: Τσς5 

Ἀολλος γάρ τις ἔκειτο παρήορος ἔνθω καὶ ἔνθω. 

εἰ ὣς ἠβώσιμι, (ίη δὲ μοι ἔμπεδος εἴη, 

τῷ κε τώχ. ἀντήσειε μάχης κορυθαίολος ᾿ Έκτωρ. 

ὑμέων δ᾽ οἵπερ ἔασιν ἀριστήες Ποναχαιῶν, 

οὐδ οἱ προφρονέως μέμαῦ " Έκτορος ἀντίον ἐλθέν. 16ο 

Ὡς νείκεσσ᾽ ὁ γέρων. οἱ ὃ ἐννέω πάντες ὀνέσταν. 

ὥρτο πολὺ πρῶτος μὲν ὤναξ ἀνδρῶν Αγαμέμνων" 

τῷ δ᾽ ἔπι Τυδείδης ὠρτο κρωτερὸς Δομή ς᾽ 

τοῖσι ὃ ἐπ᾽ Λίαντες, θουρω ε επιειμένοι ἀλκήν' 

148. Λυκόξεργος. 1490. Εοτίε δῶκεν Ἐρευθαλίωνι. 153. θάρσεϊ Γῷ. 

154. οι. 161. Ἐσιε Παιιὰ ἁποῖο: ὋὩς νείκεσσε γέρων. 

162. μὲν Γάναξ. Ίερ. πρώτιστα ἄναξ. 164. ἐπιξειμέναι. 

ἀἴοδα νουκαπίατ Ροείῶ, ο απθηπίοτα πατγαπί.---Γ40. δώκε δ) ᾿Ερευθαλίωνι. Εδί αρο- 
ἀοκίς, ρου δὲ αρροβίία Ῥοίεςύ Ίου γοάάΙ, ἔτι Όεγο, αι ΟΠΗΕΕΙ.--- 181. οὐδὲ σις ἔτλη 
9ο]. πολεµίζειν ϐ νβ. 8ᾳ.---153, 3. θυμὸς (σὺν) θώρσει ᾧ (διὰ ποῦ θάρσους ἑαυποῦ) ἀνηκέ µε. 
αἲ 660 Παῦιϊ κας απ]πηϊ αἆ οοπρτοςΙοπάπα ΟΙΤΗ 60. γενεᾷ δὲ, ΠΟΝ: ἰαπηθίδί 6γαΠ1 Ιπίος 
ΟΠ1ΠΘ5 ΠΙΙΠΙΠΙ5 Παίπιι---15δ. σὸν δὴ, Ἀπὸ Ισίθαγ: ποϊαπίο Εγηθνί.---156. [ασ νθυδιις 
αἆ αασοπάαπα νιοίογῖα 5Ρθοῖοπι: παρῄορος, αῦ πίταφιιε ρατίο οχοεάεης δρααπη κοµέατη, 
αποά οογροτῖς Παππαπ] πποᾶι]ας οὗ ππθήδαγα, Ι1ΡΙ νΙπαϊσαέτ Ἡ. 6, ]αοθί ἵπ Ἰοηριιτη Ῥοί- 
γθοίῦ5, ἵπ ΙΠΙΠΙΘΗΡΙΤΩ οχίθηίις. Ἐκ εκ νουαυι]ῖς αἆ 5εηδαπα Γοπίθηάσηα Ῥοίοπβριις, 
Ἐστο αιιοά Ὑϊπο]ίας: ασ ἐπιπιοπδις ρε) απιώπ.---198. τῷ τάχα ἀντήσειέ κε μάχης, 
δίαιτα ἸναΙέατας οδεεί Ἡοοίον αἀνογδανίαπα, ϱποπά Ῥασηθί. τώ, ἴαπα, Ῥοττο, πώχ 
ἀντήσειε μάχης Ἕκπωρ ΡΤΟ τοῦ µαχησομένου, ία Ἡθοίον πασβιγας ορδοί ραρπαΙπΙΠ 
οπή θ0.--.1590, 16ο. αἲ γεδίταπι πε {ογρκἰπιῖ φπ]ά σι απβ ος οοπᾳγοά{ ουπι Ἠεείοτα. 
ὑμῶν δὲ οὐδὲ οἱ, οὗτοι, -σἵτερ ἔασι (460. ἐστὲ) ἀριστῆες Παναχαιῶν, µέµατε, προθυμεῖσθε, 
ἔλθειν προφρονέως ἀνσίον Ἕκπορος. 

16----189. Νοκίονῖς οὐ/γρα(ἶοπθ οοπιπποίϊ πονοπη Ῥηπονο5 πα Ῥάρπαπη οµπι Ἠο- 
οίονο Ιπαιπάαπα Ῥτοβθιπές 5ου οπθ Εαοία, Ααοὶ 5ου ου πρῖί. ἐννία πώντες ηονθπι 
ΟΠΙΠΙΠΟ, 114116 4 ΠοΟνθΠΟΝ. ἆθ ϱ11Ο τοῦ πάντες τιδιι αἲ [αδύάπιπα ορῖε ΟἸατκο Ἰ. ]. Κ. 
56ο. οίο. 5αἲῖς οαέ, 5εΠΙ6] τποπι»δθ.---163. τῷ Σ' ἔπι. Ῥτο ἐπὶ πῴδε, Ροδί Ἠππο, θἳ 5ἷο ἵπι 
5θ(.---164. θοῦριν Ἐπιειμένοι ἀλκήν. ΡγΟ ἔροντες. 81Ρ. Α. 140. ἀναιδείην ἐπιειμένε.----16/. 

σεν. Οὔδει.] Τῷ ἐδάφει, τῇ ΥΠ. 1532. γας, παραιωρούµενος καὶ εἲς µῆκος ἐκτε- 

Πολυτλήμων.] Πολλὰ ὑπομένω. 1563. ταµένς. Λέγει δὲ οὕτως ποτὲ καὶ τὸν 

"Ἔσκω.] ν, ὑπῆρχω. 1596. Πολλός.] παρεζευγµένον ἐκτὸς τοῦ ζυγοῦ ἵππον' καὶ 
᾽Αντὶ τοῦ, μέγας. Παρήορος.] Παρη- τὸν ἄφροα. Ἔνθα καὶ ἔνθα.] Κατὰ 

ωρημένος τῷ σώματι, τοῦτ᾽ έστω, ἐκλε- πλάτος, καὶ κατὰ µῆκο.. 157. ᾿Ηβώ- 

λυμένος. Ἐν ἄλλῳ. Νῦν ἀντὶ τοῦ, µέ- οιμι.] ᾽Ακμάζοιμι. 16ο. Προφρωέως.] 
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τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Ἰδομενεὺς, καὶ ὀπόων Ἴδομιενήος 1ός 

Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίω ὠνδρειφόντη: 

τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ὠγλαὸς υἱός' 

ἂν δὲ Θόας Ανθμαιμονίδης, καὶ δΊος Ὀδυσσείς. 

πάντες αρ οἵγ᾽ ἔθελον πολεµίζεω Έκτορι διω. 

τοῖς αὖτι» μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ: 17ο 

Κλήρῳ νυν πεπάλαχθε διαμπερὲς, ὅ ος κε λώχησυ᾿ 

οὗτος γαρ δη ἐ ὀνήσει ἐὐκνήμιδας Αχαιους, 

καὶ ὃ αὐτὸς ὃν θυµον ὁ ονήσεται, αἱ κε φύγησι 

δµίου ἐ εκ πολέμοιο καὶ οἰνης θητοτήτος. 

ὋὪς ἔφαθ" οἱ δε πλήρον ἐσημήναντο έκαστος. 175 

εν ὃ ̓ ἔθαλον κυνέη Ἄγαμέμνονος "Ἀτρείδαο. 
λαοὶ ὃ ἠρήσαντο θεοῖς, ἰδε χείρας ἀνεσχον᾿ 

ὧδε δὲ τι είπεσκεν, ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 

Ζευ πώτερ, η Αίοντα λαχευ, ἠ Τυδεος υἱον, 

ἠ αὐτον βασιλήα πολυχρύσοιο Μυκήνης. 189 

ὋὪς ὤρ ̓ἐφαν' πόλλεν δε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

ἐκ οὃ ελ κλήρος κυνεης, ὃν ἂρ ἤθελον αὐτοὶ, 

Αἴαντος᾽ κἠρυᾷ « δὲ φερων ἂν ὅμιλον ἁπάντη, 

δµξ ἐνδεξια πασιν ἀριστηεσσην Αχαιών. 

οἱ δ) Β οὐ γιγνώσκοντες, ὠπηνήναντο έκαστος. τὃς 

179. µετέξειπε. νι]σ. τοῖς δ' αὐτοῖς. 175. ἐσημήναντο Γέκαστος. 
177. Υυ]ρ. ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χ. 178. τὶς Εείπεσκε Ειδών. 
185. ἀπηνῄναντο Γέκαστος. 

ΕιγρΗίις εκ Ομπιεπίο Έμοκκα: Β. 726. Τηοας εκ Ἠτο]ία νς. 698.---168. ἂν δὲ 
50. ὤρτο, ἀνῶρτον ἀνέσση. 

αι. κλήρῳ νῦν πεπάλαχθε. σὺν κλήρῳ, διὰ κλήρου. Ῥτορτίθ δογίες πάλ. λονται, παλάσ- 

σονπαι, ἴαπη 1ρ8ῖ ᾖοπιῖπες ἀῑο παλάσστσθαι, πὲ ἀἰσαπίισγ κληροῦσθαι, αποσητη δοτίες ]α- 
οἴππίας. Ταφπε πιο, φογὐπεϊὲ 4εἴποερδ, ΟΠΊΠες οπιηίπο 5ογίθ εσροτϊπηπῇ, φιῖς -- 
οοπθηαζασιις αἷε, πί σπα Ἡοοίοτθ Ραρηοί: ὃς λάχῃ ἂν τὸ πολεμίζειν Ἕκτοριι---ἹΤ 
ὀνήσει, πηἉστιο Ῥοπο Ὀθαδῖς οί Αολίνον εἰ 5ε ἵρειπα: Γοπι σταίαπι δὲ Ἱερίαπι αοϊαε, οἱ 
Αολϊνις εἳ 8101, 5ἱ νἱορτῖθ--τ75. κληρον, ραῖα ταδε]]ατα, Ἡσπιπα, {οτίο ποία Ἱποϊκατη.---- 
170. Ἰ Αἴαντα λαχεῖν 5ο. δδς, αέ ΠΕ. 202. Γ. 332. θἳ αἱ.---184. δετξ ἐνδέξια πᾶσι. ΙπΙΕΟ ἃ 

Προθύμως. 165. ᾿Οπάω».] ᾿Ἀκόλουθος τὸν, διὰ τὸν ὑπερβιβασμὸν τοῦ αἰτιώδους 
ἢ θεράπων. 166. ᾿Ανδρειφόντῃ.] Αν- συνδέσμου, Ὁμηρικὸν γάρ. Διαμπερές.] 
Ὀροφόνῳφ. 171. Πεπάλαχθε.] Κληρώ- ᾿ντικρυς, καὶ φανερῶς. Λάχῃσι.] ΛΔά- 
θητε. “Ὁ γὰρ κλῆρο, πάλο. Κλήρρ Χχῃ, ἐπιτύχη. 175. Ἐσημίναντο.] Ἐ- 
»ῦν πεπάλαχθε διαμπερὲς, ὃς κε λάχη- σηµειώσαντο. ᾿Εξ οὗ δηλοῖ, ὅτι οὐ γράµ.- 
σιν.] ᾿Επὶ τὸ τέλος τοῦ στίχου στικτέν µατα Ίδεισαν οἱ ἥρωες. 176. Κυνέῃ.] 
τὸ, διαμπερὲς, ὃς κε λώχῃσι. ἵν ᾖ, τοῦ Περικεφαλαίᾳ. 181. Πάλλεν.] Ἔσει- 

κλήρου διὰ παντὸς ἐλθόντος, ὃς ἂν λάχη. εν. 192. Ἐκ δ' ἔθορεν.] ᾿Εξώρμησεν, 
Οἱ δὲ οὕτω διέστειλαν' ὃς κε λώχῃσιω, ἐξεπήδησεν. 184. ᾿Ενδέξια.] Ἔπιδε- 

οὗτος γὰρ ὀνήσει διαµπερές. οὗ παρ αὐ- ξίως. 195. Απηνῄναντο.] ᾿Απηρνήσαν- 
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ἀλλ' οτε δ τὸ τὸν ἵκανε, φερων ον όμιλον ἁπάντη, 

ὃς μιν ἐπιγράψας κυνέῃ βόλε, φαίδιμος Αίος, 

ῆτοι ὑπέσχεθε χερ" ὁ ὃ ὄρ' ἔμβαλεν, ο ὄγχι ποραστώς' 

γνω ὦ δε κλήρου λαο ἰδὼν. γήθησε δε θυμῷ. 

τὸν ΄ μεν παρ πόδ) ἐ έον χρμάδις βολε, φώνησον τε" 10ο 
Ὢ φιλο, ἦ τοι κλήρος ἐμόρ' χαίρω δὲ καὶ αὐτὸς 

θυμῷ’ επὲὶ δοκέω εκήσέµεν Έκτορα θτον. 

αλλ ὄγετ, ὄφρ ὢν ἐγὼ πολεμηϊα τεύχεα δύω, 

τόφρ' ὑμεῖς εὔχεσθε ΔΑ Κρονίωνι ὤνωκτι, 

σιγή ἐφ' ὑμείων, να μη Τρωές γε πύθωνται" 105 

η καὶ ἀμφαδίην, επεὶ οὕτινα δείδιµεν ἔ έμπης. 

οὐ γάρ τίς µε βιη . ἐκὼν ἀέκοντα θίήταν. 

οὖὐδε τ’ ἀϊδρείη' επεὶ οὐδ ἐ ἐμε νήϊδον Υ οὕτως 

ἔλπομαι εν Σαλαμοι γενέσθαι τε, τραφεµεν τε. 

Ὡς ἔφαθ" οἱ ο εὔχουτο Δυ ΓΚρονίωνι ἄνακτι. 20ο 

ὧδε δέ τι εἴπεσκεν, ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν' 

Ζευ πάτερ, Ἴδηθεν µεδέων, κύθιστε, µέγιστε, 

ὃος γίκην Αἴαντι καὶ ὠγλοόν εὖχος ὠρέσθωι" 

εἰ δὲ καὶ “Ἑκτορώ περ φιλέεις, καὶ κήδεωι αὐτοῦ. 

180. σημα Ειδών. 199. πὰρ πόδα Γόν. 1094. Κρονίωνι Εάνακτι. 
107. γε [εκὼν ἀξέκωτα. 1058. ἀξιδρείῃ. 209. Κροίωνι Γάνακτι. 
ΦΟΙ. τὶς [είπεσκε, Ειδών. 

Ρατίθ ἀθχίγα οΟΠβεσειις Γαοίο.. ΨΠά ης Ίαπῃ Α. 507.---1δ7. ὄς µιν ἐπιγράψας εὔῖαπῃ Ἱι. Ἱ. 
46 ποία απασαητιο πιοῖσα, ππάθ κλήρου σημα να. 180. ιΏᾶ σημα 7. 1690.---188. ὑπέσχεθε 
Λεῖρα Α]αχ. ὁ 5’ ἄρα, 50. πήρυξ. 

10909---208. Ά]ακ ππίθγθα, 4 ππα πια Ιπάπ]έ, αἆ ἆθος Ῥτασθς {ασογο ]αῦθί Αο]ῖνοβ. 
---105. σιγή ἐφ ὑμείων, ἰαοϊίο αριᾶ νος.---Τ106. Ῥγαο]ανα 6ἱ Α]αοὶῖς {εγουῖ ΟΟΟΙΗΠΙΟ- 
ἀαία οταΒῖο: Παιδία ος Ρηϊβογαπα Ποππαπη καρογςοπο ορπαπ ατα, ΡθοίΡ5, Ύπας 
Ταορτεηῖ, 8Πο5 Ῥοµ5ε οοπἰτατία, νοία Γασθγ6, γἶτη ΡΥεοαπη Ἰπίργορετε, νευρῖδ τηα]ς οη]- 
παεῖν έατνατα. ν. αἆ Τρι. ΠΠ. 4. 84. Ἰπάο Βακὶς τὸ εὐβημειν, θἳ |155Ι Ρτοξαπί αΏθ9φο. 
---1οῖ, δ. ποπ] 9ο 5ειι νἰγαιίο σοι ραρπαπα! αγία ε Ροπϊέῖα ο0σαγπ Ῥγοβίείανς 5ο 
ηθο ἀναλκείη. ΊθΟ ἂν δρξή Ῥτος Ιθασαπα 6556 Οπιιβδάπι Δοπίνοταπη, ποπ ο/(ά στη, ππηάςς 
ΟΠ. ἔατα ἵσηατιις αγῖς ραρπαπ(1 5ιτη, ἐπεὶ οὐχ; οὕτω νηῖς εἰμι. Ο4. Θ. 170. ἐγὼ δ' οὗ νπὲς 
ἀέβλων. Ίου εχἰι]Πέ απΊᾳιο ΒΕΓΠΊΟΠΘ: ἐπεὶ ἔλπομαι, οἴομαι. ἐμὲ οὐχ οὕτω νήΐδα εἶναι, θὲ 

ΡΤΟ Ί10ῦ γενέσθαι σραφῆναι τε. 
2093. δὸς Αἴαντι, αἴρεσθαι νίκην καὶ εὖχιος. ἠιιοᾷ πιοχ κὔδος.---209- αλύ---[αο, τί Ρ8Γ65 

Ἰπίοχ 5ο νἱτίπίο οἱ ]αιιάᾳ ἀῑκοράαπέ ο ράρπα. 

το. 196. Ὅμιλω.] Τὸ ἄθρεσμα. 157. Αἴσθωνται, ἀκούσωσυ. 196. ᾽Αμϕαξί- 
Ἐπιγράψας.] Γραμμαῖς τισιν σηµειωσά- Ἠγ.] Φανερῶς. Δείδιμε.] Δεδοίκαμεν, 

µενο. 198. "Ὑπέσχεθε.] “Ὑπέσχεν, «φαβυύμεθα. Ἔμπης.] Ὅμως. 107. Δί- 

ὑπέβαλε. 189. Τνῶ.] ᾿Ἐπέγνω. Σῇ- ται.) ᾿Ἐκφοβήσει, διώξει. 198. 'Α- 
μα.] Νῦν, σηµεῖω. 193. Ὃφρ ἄν.] ἸἹδρεῃ.] ᾿Απερί. Νήϊδα.] "Απειρν. 
ως ἄν. 194. Τόφρα.] Ἐν τοσούτῳ. 190. Ἔλπομαι.] Ελπίζω. Γενέσθαι.] 
τος. Ἐφ ὑμείων.] Εφ ὑμῶν αὐτῶν. Τεννηθῆναι. 39093. Εὖχος] Καύχημα. 
τοῦτ᾽ ἔστι, καθ αὑτῶν. ἸΠύθωνται.] ᾿Αρέσθαι.] Λαβεῖ. 399056. Όπασσν.] 



ὍτΕ, νησι ΙΛΙΑΔΟΣ ἩΗ. 2ος---251. 845 

ἴσην ἀμφοτέροίσι (Αίήην καὶ κῦδος ὅ οπασσω. 205 

Ὃς ὤρ' ἔφαν. Αίας οὲ κορύσσετο νῶροπι χαλκώ. 

αὐταρ ἐπειδὴ παντα περὶ χι χροι έ εσσατο Τεύχη, 

σεύατ᾽ ἔπειθ, οἷός τε πελώριο ἔρχεται "Άρης, 

ὅστ εἶσι πόλεμόνδε μετ᾽ ἄνερας, οὖς τε Κ ρογίων 

θυµαβόρου ἔριδος μενεὶ ἕννέηκε μάχεσθαι: 210 
τοῖος ἄρ' Αίας ὠρτο πελώριος, έρκος Αχαιών, 

μειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι’ νέρθε δὲ, ποσσιν 

τε μακρα βιας, κραθάων δολιχόσκιον ἔ ἔγχος. 

τὸν δὲ μεν Ἀργειοι με ἐγήθεον εἰσορόωντες. 

Ἔρωας δὲ τρόμος αἰγὸς ὑπήλυθε γυία έκαστον, 215 

Ἔκτορί τ᾽ αυτῷ θυµος ενὶ στήθεσσι πάτασσεν' 

ἀλλ᾽ εὔπως ἔτι είχεν ὑπατρέσαι, οὐδ᾽ ὠναδυναν 

ἂψ λαών ἐς ὅμιλον, επεὶ προκαλέσσατο χάρρη- 

Αίας ὃ ἐγγύθεν ἤλθε, φέρων σώκος, ἠύτε πύργου, 
χῶλκεο», ἑπταβόειον, ὃ Ὁ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων, 220 

σκυτοτόµων οχ ὥριστος, Ὕλη ἔνι οἰκία ναίων' 

205. Είσην. 207. χροῖ Γέσσατο. 214. να]ς. τὸν δὲ καὶ ᾿Α. 
515. γυῖα Γέκαστον. ο. ος. ἔ ἔτι Υ᾿ εἴχεν. 
330. ὅ Γοι. 221. ἔνι κ 

πού---1ος. Αιπιαϊις ρτουθαϊς Αἷακ: Βί ραρπα, οι ἀππηϊέας ηϊςείς αΊπαπε ργῶ- 
οοπῖρης. Νοίαπάα πι νς. 298. 5η. πηταθ]]]ς Α]αοῖς 5ροοος, είαπα οοπιραγαξίοπθ οαπι 
Ματιο. Οπιπίπο Ίοοις αὰ ἐνάργειαν ερτορῖο οοπηραναίηςς Ἱηρεϊηιῖς γος. 211---213- 

3ου, 219. Ἆἴαις ραιᾶεί οράΐρας Ίάεπι αἀθσε, Ππεθγοςί Ρε]: ευρο εἴ αάῑς, ας- 
ορᾶ1ς αἲ φίαπίος ἵπ αοἷθ δὲ Ράσηαπα οὐπιηϊτεηίθς: οὔς τε Κρονίων----Ευνέηκε μάχεσθαι. 
η ρΐέασ «ονὶ οκ ποΓΕ, φιιοᾷ αὖ Ἠοπαῖπιπα φαιά ἶ5 ρτοβοἱσοϊασ: οδί 6υρο Ἰάθπα ασ: φπῖ 
πηθῖς Ἰγῖς οχατςθγαηέ, ταξ ΠΙΠΗΦ ΟΟΠ5ΟΓΕΓΘΗΓ. ἔριδος µένεῖ, ΡτΟ ἔριδι, Ίγα. αξ δΗρ. 111. οἳ 
Ἱογαπα Ίπξ, οι. ΟοπρτεΙππέας απἰπιὶς επασεγύαἶ. αί οτα πλονά θε, τος]έ, »ἷο Ίτα 
ΠΙπηΠΙ, απαίθπις κἰπηυ]αξ, νεχαί: ία τρις θυµοβόρο». δακέθυµο». μένος απιίεπα εί Ίρδυπα 
οδί νῖς απ]τηϊ οοπο(αία οἳ ἵτα: πάς ΠαΠρβΊ6ΗΓ μένος καὶ θυµός. στα» μέρος δὲ, π.οσσὶν Ί1ε 
μακρὰ βιβὰς, Ῥγοο]αγα αἀ ἐνάργ Ειάν.---ο18. προκαλέσσατο Λάρμη, εἰς χάρμην. 210. 

ΧοἩ. (θιηργο Ἰῶο ἆθ 5ομίο αθῄεοίας να]οπί οπ]πα 4 φρθοῖοπι οογροΓῖς Ἰηρβεηίεπι εἴ 
πηγαβί]οτα απίο οσι]ο Ῥοπεπάμπις ἐνεργέσταπον θνί, νιάετε Ἱποράρπίαπι, Ἱία αέ Ῥτας- 
{οταί ἵπρθης φοπίιπη.  Νοριμαίεπι Α]ποῖς κοπίαπα Ἠαδεῦ εκ Ἡ.].  Αάάῑί ΡῬοεία οἳ οΟΠ]- 
πιοπάα{ίοπεπι α Γαὐσὶ ποπιίπθς Παρα υαί ]]θ ἐν “Ύλη, πτῦθ Ῥωοίίας ν. Ε. Τοδ. Β. 5οο. 

Περιποίει. 3096. Καρύσσετο.] Καθωπλί- Μακρά.] Μεγάλα. Βιβάς.] Βαίνων, δια- 
ζετο. Νώροπι.] Δαμπρῷ. 32ο7. ρά.] ᾖβαΐνων. Κραδάων.] Κραδαίων, σείων. 
Χρωτί. "Ἔσσατο.] Περιεβάλετο, περ- 216. Πάτασσεν.] ᾿Επέπαλλεν, ἐπήδα, 
έθετο. 308. Σεύατο.] Ὥρμησεν. Πε- ἐν παλμῶ καὶ κινήσει ἦν. 917. Ὕπο- 
λώριος.] Μέγας. 310. Θυμοβόρο.] Τῆς τρέσαι.] Ὑποχωρῆσαι, ἐκφυγεῖν ἢ ὑπο- 
τὴν ψυχὴν ἐσθιούσης. 211. Τοος.] Ἔοι- φυγεῖν διὰ δέος. ᾿Ἀναδόναι.] ᾿Αναστρέ- 
οὕτος. 912. Βλοσυροῖσι.] Καταπληκτι- αι, ὑπεξελθεν. 9189. "Αψ.] Πάλι», 

κοῖς. Προσώπασι.] Προσώποις. Νέρθεν.] καὶ ὀπίσω. 3329. Ἑπταβίειο.] Ἑπτά- 
Κάτωθε. 3913. "Ηϊε.] ᾿Ἐπορεετο. πτυχον, ἑπτάβυρσω. 3991. Σκυτοτό- 

ΥοΙ. 1. πα 



840 ΙΛΙΑΔΟΣ ΕΠΗ. 122---.30. Ι1ΗΒ. ν1Π. 

ὃς οἱ Εποίήσε σώκος ἀἰόλον, επτα[2όειον 

ταύρων ζωτρεφέων, επὶ ὃ ὀγδοον ἤλασε χωλκόν. 

τὸ πρόσθε στέρνοιο φερων Τελαμώνιας Λίας 

εφή ῥα μάλ. Έκτορος ἔγγυς, ὤπειλησας δε προσ πύδα: 225 

Ἕκτορ, νυν μεν δη σάφα είσεωι οἰόθεν οἷος. 

οἷοι καὶ Δανασῖσιν ρε µετέασι, 

καὶ μετ Ἄχιλληα ῥηξήνορα, θυµολέοντα" 

ἀλλ ὁ μὲν εν γηεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι 

κει ὠπομηνίσας. Ἀγαμέμνοι, ποίμενι λαῶν' 230 

ἡμείς δ) εἰμεν τοῖοι, οἳ ἂν σεθεν ἀντιασαμμεν, 

καὶ πολέες.. αλλ ἄρχε μάχης ήδε πτολέμοιο. 

Τον ὃ αὖτε προσεειπε μέγας κορυθαίολοσ Εκτωρ᾽ 

Αίαν Διογενες, Τελαμώνιε, ποιρανε λαῶν, 

μήτι οι ηύτε παιδὸς ἀφανροῦ, πειρητιζε, 935 

πε γόνανκος, ] οὐκ. οἵδε ̓ πολεμηΐα ἔργα" 

αὐταρ έγὼν εὖ οἶδα μάχας Ὅν ὠνδροκτασίας τε᾽ 

οἵδ ἐπὶ δεξια, ο 1 επ ἀριστερα νωμήσαι (ων 

ὠζολέην' τό µοι εστὶ ταλαύρινον πολεμίζειν 

290. ὃς [οι. 236. σάφα Εείσεαι. 933. προσέΓειπε. σ56. Ἡ οὐ Εοῖδε 

πτολεμήϊα Γέργα. 937. ἐγὼ εὖ Εοῖδα. 935. [οῖὸ -----Γοἴδ-----. 

Ἠσο αἰρ]]αίίπα ππεπποταία α βάθπι πατταιοπί Γαοεηάαπι νἶπι Ἠαβεῃί,---233. σάκος 
αἰόλον, ΝΕΤΙΗΊΗ, ποικίλον, 8611 6010Γ6, 56 Βριιγῖς, 5611, απποά πια πα οι ΟἸαγκίο, νουδα- 
π]ος οὔίαπα οοπγθπῖέ ν». 2358.---223. δερίθπα οοτῃς Ὀαριι]ῇ5 δαροτίη]θοία οταῖ οσίανο Ίοσο 
Ἰαπιίπα ὤτθα.---226. οἱόθεν οἷος πῖ ν8. 30. 5ο], ΠΘΠΙΙΠΘ 50010.---230. ἀπομηνίσας, ΠΟΠ 
φἰπιρ]μοῖζθς ολωθεῖε, 988 ἐπιμόνως ὀργισθείς. τ{ Ίαπ Β. 7τ2. 

235. Ἠεοίοτ, ἵπ οοπίθπιίαπα κι] ἀῑοία αὐ Αα ορεαη, νΙγπίθπα δπαπα οὗ Ριι- 
σπαπάϊ ρογίαπη Ῥτεάίσας. ΧΟΠ ππεοΙΠΙ 3Ρ6Γ6, ἴπΠ(ΙΑΙΗ ΟΠΠ Ῥαθτο αῦ πη]ετο 
Ῥαρπο Ἱπιροπίίας Ρας Ρῖ καπα πθς ἱπάῖρηιας αΙ ἔβοαπα οοπρτοθάίαν. πας Ίοσι5 οὺ 
ἵπ οοπρτεδειι Λος εὐ πει Ύ. 299. πειρᾷν, πειρητίζερ, οδί ἰρηίατε, εχροτῖτί, θ]απη 
Ῥαρπα Ππίία, Ῥάρηατε: Ἠορρίοῖς απίθπα ππαχίπε γετρα Ῥοδίτεπια: ἀλλ ἄρχε μάχης, 
ατρισγαί οπίτη Ίου εοπβάθπθίαπα Α]αοῖςς κἷο Παπῖοτί νΙάερίτηας Ῥάρπαπα 6956 ογ01θη- 
4 σπα Φ. 4390. εἰ Γ. 346.---2358, 9. οἳ δ ἐπὶ δεξιὰ----ΒοπίΙπα (πὸ σώκο; οοτῖο Ῥαα]ο Ἱπάιι- 
ἔππι) πποάο ἀθκία, πιοο Ἰάνα ἰρποτθ: Ίου Ρροδύ]απέ 56. πο αἰίονα τηαΠΙΙ5 πΙπηΠαπα 
φομ] πιο]ε σγανδίατ. Α]ίοτο ἰρίθαν Ὀγασμίο {ρ55ο, Ιπαιῖέ κοπίατη αἰέογὶ Ὀγασλίος Ερί- 
απθ ἀμφιδίξιο, Ἠσεοίο. ἨΗσπο οἳ 5εηα. Πδααπύ µώχην παντοίην 6 µώγην πᾶσαν τί Β. 
823. μάχης εὖ εἰδότε πάσης. ἨΝ]πιϊς ἴθηιια θ98οί, Ππθῦ α]ηιά ππεπιογαβἰ]θ, 5ὶ ἀῑσργοί, 56 
ΟΤΙ ΠΠΟΥΘΤΘ. ΠΠΑΠΙΙ Ῥο586 πιοάο 1π Ἠαπο, πιοᾶο Ίπ Ἰ]απη Ῥατίθπι. σό µοι ἐστὶ, Ἡ. 6. 
δ ὅ µοι πάρεστι, δυνωτόν ἐστι, ταλαύρινον πολεµίζειν, 11Ο 1ρ5ο πηλί {αοι]έας οδὲ Ῥαρπαπά1 

µων.] Σκυτέων. 323. Αἰόλον.] Ποικί- δυνάµενω. 231. Αντιάσαιμεν.] Ὕπαν- 
λω. 923. Ζατρεφέων.] Άγαν καὶ ἐπι- τήσαιµεν. 3235. ᾿Αφανροῦ.] ᾿Ασθενοῦς. 
μελῶς τεθραµµένω», ἄγαν εὐτραφῶν. µε- Πειρήτιζε.] Διάπειραν λάμβανε. 3238. 

γάλως τεθραµµένων. 396. Εΐσεαι] Νωμῆσαι.] Διακινεῖν, βαστάσαι. Βῶν.] 
Γνώση. Οἰόθεν οἷος.] Μόνος πρὸς µόνον. Ἡοῦν. Δωρικῶς, τὴν ἀσπίδα. ὅτι ἐκ βο-. 

238. Ῥηξήνορα,] Τὸν ῥηγνύντα τῇ Ίνο- εἶων ἐστὶ δερμάτων. Συνεκδοχικῶς, τὸ 
/ ω. ο» 3 ο] » / ἊἎ ὃν .- “- . ιδ Ξι / / 

Ρρέῃ, τοῦτ ἐστι, τῇ ἀνδρείᾳ. Ἠ, ἀνδρεῖον. Όπλο. 3990. Αζαλέην.] Ἐηράν. Τό 
Ἂ Δ 5’, Δ Ν .» -- 3 / »6 Ἀ ε/ ο ὁ 

ἢ, τὸν ῥέξαι τὶ καὶ πρᾶξαι τῇ ἠνοέῃ µο.] Δι ὅ μοι. "Ἠ. ὅπερ µοι τὸ ὕπλον, 



118. ΥΙ1. Ι1ΛΙΑΔΟΣ ἩΗ. 219---2ς6. 947 

οἶδα ὃ ενὶ σταδιη δηίω μελπεσθαι Αρης: 249 

οἶδα ο ἐπαίξαι μόθον ἵ ἵππων ὠκειόων. 

ὦλλ᾽ οὐ γάρ σ᾽ ἔθελω [βαλέειν, τοίιουτον εοντα, 
ρε ὀπιπτεύσας, ἀλλ ὠμφαδον, αἱ κε τύχωμι. 

Η ῥα, καὶ ἀμπεπαλῶν προίει δολιχόσκιον ἔ έγχος, 

καὶ βάλεν Αέαντος δεινὸν σκορ ἑπταβοειον, αἡ5 

ὥκροτωτον κατα χαλκὸν, ὃς ὄγδοος ἡ ήεν επ᾿ αὐτώ. 

ἐξ ἑ δια πτύχας ἦλθε δαίζων χαλκὸς ώτειρης' 

εν τῇ δ ἑβδομάτη ὁ ῥνῷ σχετο. θεύτερος αὖτε 

Αίας Διογενῆς προΐει θολιχέσκιον ἔ εγχος, 

καὶ βαλε Πριαμίδαο κατ ἀσπίδα πώντοσ εἴσην. 25ο 

δια μεν ὠσπίδος ἠλθε φαεμής ὄβριμον ἓ εγχος, 

καὶ δα θωρηκο πολυδαιδόλου ἡ ἠρήρειστο" 

ἄντμερυ δὲ παραὶ λαπάρην διάµησε Χίτωτα 

ἔγχος᾽ ὁ ὃ ἐκληδη, καὶ ἀλεύωτο κηρα μελαμαν. 

τῶ δ' ἐκσπασσαµενω θολικ. ἔγχεα χερσυν ἅμ ὤμφω 255 

σύν ῥ᾽ ἔπεσον, λείουσω ἐοικότες ὠμοφάγοισω, 

340. Εοΐδα. 241. Εοῖδα. νι]ς. ἐπαῖξας. 243. νι]ς. τύχοιμι. 
35Ο. πάντοσε Είσην---νε] πάντοσ᾽ ἐξίσην. 356. λείουσι Γεξοικότες. 

ντῖρας πον οχλακες: Γεγο ιί Ξομο]. Όχι---240. άλπεσθαι "ΑρΠί εχδοί ρτορτίε Ράσπατε 
Ἠαππθχοςο ἴπ Ματεῖς Ἠοποτοπις αιιοᾷ Πετί Ροΐοταῖ πι «ο Ἡοπηῖθιας Ἰά]5, Ῥυττ]ίομε αι 
αἰπ οργίατηῖπς: ὀρείσθαις τε σι ὀρχήσει ἑνόπλω. ΧΙΟ απἴενη εκ Ρ]ςοο ΦΕΡΠΙΟΠΕ 
οἳ πποτο, οἰπηρμοἴίον, Ράρπασα: πατη αθ]θοξπι ἐν σταδή, πιαπΙθιι5 οοπσογΏς, ἵπ Ῥάρπα 
κίαίασία, οοπηῖπια5 Γαοία. --ᾱ-- («ατα) µόβον, ἓν μάχη, ἵππων, οἶδα ἐπαῖξαι, 5ὶ οαγτίῦας 
ράσα Εῑί, οαστὰ διο ἵπ Ποδίθπα 1ηνθΗ] 56 Ρ0556 αἶξ.---242. Που Ρτο δα Ρατίε Ἠεείος 
{ασἷξ, τας υὐναιέθπα αἰδὶ κιἱρθγθςςο ἀοοθαί, τί αροτίο Ἠαδίατα ἴπ οπή οπηΜίαῖ, τοιοῦτον, 
καὶ περ τοιοῦτον ἔότα. Ἠου εί Ἀο]μο]. Β. νο]αῖες ἠθικὸν δὲ, καὶ πὸ σοιοῦτον, οἱονεὶ μέγα (1. 

μάγαν) καὶ θαυµαστόν. 
34ξ. Αρρατεί νεὶ εκ Ἠῖς, Ἱηίες Ρρεῖνοο» ἨἈθγοςς αἲἲ νἱσίαπα τοβας καπηπηαπα Ῥάσπα» τθ- 

ἀςεα, αἆ Ἰάφαε απππογαπα Ηγπαταίθπα ταση] πποπηθπᾶ Ραῇςςθ. 
246---δ. Ἀσπέαπα Α]αοῖς ἴπ. αρεγβοίο Ἰαπαῖπα ὤτθα εγαί οὑάποίαπα: τας πιοᾷο 226. 

κατὰ χαλκὸν ἀκρότατον ἵη «9Τ Ἠου ΦΗΤΗΠΙΟ Ἰαφία πίτας οἳ Ῥες δες οοτία φαδυίέας αΠιά 
«ρες ιά Ἱπιρασία Ῥεπείταςς τοκίαδας απάτη οοσίατη, Γαπά πα φοα Γασΐεηςς ἵπ 60 
Ἰαφίε Ἠασία. Αἲ Αἰαοῖς Μαρία 251 ροπείταί οἼρειπα Ἡοθοίοτίδ οπή (Ἴλοτασς δὲ ἐπῖσα. 
Ἀρήρειστο, εαϊσίτις, νπῖριας οοἰ]θοῖῖν. ο, πιο 269. Ἀϊπηϊ]5 Ίσοι νεγδίριι5 Γογο ἠκάθια 
Ἰεοίιι5 θγαί Ἐ, 355. 54. 

αςς. Όνπα απίθα Παφίῖς οπιἰκίς 5ο ρουκαοπέ, Ἠτιπο Πκάσπα Ἠαςῖς πππίιο τείτασςῖς εκ 
ορεῖς οοπεῖπτις 5ο Ῥοΐιπί οἱ ρετοιΏζ. συνέπεσον, θοπήπας 5] Ἰακίας ἱππρερεγιυπί, 1η 
κο Ἰταθπάος πάς οὕτασε. νύξε. Ῥοδίλοο αά Φακοταπη ΙδΙΙΗ, οἱ 273 αά 6Πδες ρτοῦθ- 
ἁππι  Νοναπα δαπε, φιιοᾷ οπφας Ἠαδίας, ἔγ κ ὀρεκτὰ, επεέέιπέ, οἳ ηιιοά θᾳ5, πιαπῖρας 
οπαῖδνας, οἱ ἴαπα αἶίο αἀαοίας, πΏ «Ἴρθο», αἰίθτα οἱ ἔοτασθπα, Ρεποίταδσθηί, ἵαπα Εαοῖ]ο 

μεταληπτικῶς εἰς τὸ συνώνυµον. στί.] χερῶς καὶ ἐμπείρως κατὰ τὴν μάχη». 
Πάρεστιν. ὑπάρχει. Ταλαύρινο πολεµί- 3243. ᾿Οπιπτεύσας.] Περιβλεψάµενος. 

ζειν.] Πληκτικῶς καὶ ὑπομονητικῶς πολε- ᾿᾽Αμϕαδόν.] Φανερῶς. ᾿Ἰύχοιμι.] Ἔπι- 
μεῖν. 349. Σταδίη.] ΊΠ συστάδην µά- τύχω. 247. Δαΐζων.] Διακύπτων. 248. 
χη. Μέλπεσθαι.] Κυρίως μὲν παίζε», “Ῥωῷ.] Ἱῃ βύρσῃ τοῦ δέρματος. Ἐϊσχε- 

ἢ τέρπεσθαι. »Ών δὲ, οἷον κινεῖσθαι εὐ- Ἅτο.] Ἐπεσχέθη. ἐκωλύθη. 253. Διά- 
κ υ3 



918 ΙΔΙΑΔΟΣ ἨΗ. ος7---276. ήν. ππῃ. 

ἡ συσὶ κάπροίσι, τῶν τε σθένος οὐκ ὠλαπαδνόν. 

Πριαμίδης μεν ἔπειτα μέσον σάκος οὕτασε θουρί; 

οὐδ᾽ ἔρῥηζεν χαλκὸν, ἀνεγνώμφθη δὲ οἱ αἰχμή. 

Αίως ὃ ἀσπίδα νύζεν ἐπάλµενος᾽ ἦ δὲ δια προ 26ο 

ἥλυβεν ἐ εγχειη στυφέλιζε δε μυ μεμαώτα" 

τµήδην δ' αὖχαν επηλθε' μέλαν δ' ἀνεκήκιεν αμα. 

ἀλλ᾽ οὐδ ὣς ὤπέληγε μάχης κορυβαίολος μπαρ) 

αλλ ἀναχασσόμενος λίθον εἶλετο χειρι πωχειη, 

κείμενον εν πεδίω, μέλανα, τρηχύν τε, μέγαν τε᾽ ούς 

τῷ [βόλεν Αἴαντος δεινὸν σώκος ἐπτοβρειον, 

μέσσον ἐπομφάλιον' περήχησε δ ἄ αρα χαλκό». 

δεύτερος αὖὐτ Αίας πολυ μείζονα λᾷαν Φείρας, 
η. ἐπιδινήσως. ἐ ἐπέρεισε δὲ ἵν ὠπέλεθρον, 

εἴσω ὃ ἀσπιδ ἔαζε, {βαλὼν μυλοειδεῖ πέτρω, 279 

βλάψε δε οἱ φίλα γούνα). ὁ ὃ ὕπτιος ἐξετανύσθη, 

ὠσπίδ ενεχριµφθείς' τον ὃὶ αν ὤρθωσεν ᾽Απόλλων. 

καί υύ κε ὃη ἔιφεεσσ᾽ αὐτοσχεδον οὐτάζοντο, 
εἰ μὴ κήρυκες, Διὸς ὤγγελοι ἠδὲ καὶ ὠνδμῶν, 

ἡλθον, ὁ ο μεν Τρώων, ὁ οἱ Αχαιών χαλκοχιτώνων, ος 

Τωλθύβιός τε καὶ Ἴδαιος, πεπνυµένω ἄμφω, 
250. δέ [οι. 267. περιΓήχησε. 260. δὲ Εῶ'.  α7ο. ἄσπίδα Εάξε γε] 

ἀσπίδ' εξαξε ἵπιη μυλοξειδέῖ. 271. δέ[ο. 3272. νυ]ᾳ. ἀσπίδι ἐγχριμφθείς. 

τοίτα]αιπί α 96.---261. μὶν µ:μαῶτα. Ἡεοίοτεπι, πί ογαῦ, πιιθηίθιη οἱ αἲ Ιούπη, 418Π 
Ἰπίπ]θταί, ΟΓΡΟΥΕ ῥτοπιποθηίεπι ταια1θ, αέ τοίτοσράετθί. Βίο 4ποηιθ Μ. 495, 6.---267. 
(Κατὰ πὸ) µέσσον ἐπομφάλιον (µέρο-.]---60. ἐπέρεισε δὲ ἵν ἀπέλεθρο. αἆ οοπἱογατη 88η- 
απα το ἶίιις πῖδιις ]αοϊρη(ίςς Οπή Ἰπίθπίο οογρογῖς πῖδα Ῥτορε]έ, νίπιφαθ οἱ Ἱππρείαπα 
ααροί φαχῖ οπι]φεῖ. Βίο Ε. 856. Ῥα]]α5 Ἠαδίαπα θπηίςαΠη ἐπέρεισεν, ἐπεβάρησε.----2ΓΟ. µυ- 
λοειδέ πέπρῳ. Βίας Αολ]. ΤΠ. 27. Παοῖρεγο ἱπιπιίκεον οτγυαίο ποπ ππιοίαγε. 
Ίνευ νετο ἆο ποδίγῖς οι οἱ πιο]ατίνας. εί οοριαπά να: ογαῦ αποά. ποβῖς ππογίαρίατα 
πηα]ογῖς μι οδί----71. βλώψε δὲ οἱ φίλα γούνατα. Έσφηλε, ἀαρμίαν]ε, πί 1ρ5ο οοποῖ- 
ἀονοῖ.---272. ἀσπίδι μις Ἠ]ςιις.  Ναπι βαχο {απία οΠΙ νΙ Ππιπηίςδο, 8Ο 
141 ο ᾽αβίμί ροπι τας ἩθςθββΘ ογαςς βΗρΙΠΙΙ5 Ἱίαφπιο τοσἰάΙς Ἠθοίος, δοπίο 4θδαραι 
Ππρ]οῖας οἱ οΡρτοδδιΙς. 

273---395. ΕἱΙπη έν Ῥήρηα Ῥθς ΡΙΦΟΟΠΘΒ ααὐγΊπφιιθ ΠΙ88Ο8.----274- ῬίΡΟΟΠθς Διὸς 
ἄγγελοι, αἲ ποίαίοποπι ἀἰρη[ίαιῖς οἱ αιιοοτ](α{ῖς α ἆονα αοορρίαπα. αί Ίσπη Α. 291.---- 

µησε.] Διέσχισεν. 957. Οὐκ ἀλαπαδ- ἄσπίδος ὀμφαλῷ. 3968. ᾿Λείρας.] Ἔ- 
νόν.] Οὐκ ἄσθενές. 950. Ανεγνάμφθη.] πάρας, βαστάσας. 260. ᾿Ἐπιδιήσας.] 

᾿Ανεκάμφθη. 326ο. Ἐπάλμενος] Ἔ- ᾿Επιστρέψας. ᾿Επέρεισεν.] ᾿Ἐπεβάρησεν. 
φαλλόμενο. 3261. Στυφέλιξεν.] Ἔσει- ᾿Ίνα.] Ἰσχὺν, δύναμιν. ᾿Απέλεθρῳ.] ᾿Α- 
σε. 962. Τμήδην.] Τμητικῶς. ὅσω ἐ- µέτρητω, µεγάλη». 379. Μυλοειδέν.] 
πιτεμεῖν, καὶ οὐκ εἰς βάθος τρῶσαι. λΣτρογγύλῳ, ἢ τραχεῖ. Πέτρῳ.] Λίθῳ. 

᾿Ανεκήκιεν.] ᾿Ανέβαλλεν, ἀνίει. 9264. ο]ι. Ἐξετανύσθη.] ᾿Εξετάθη. 272. 

᾿Αναχασσάμενος.] ᾿Αναχωρήσας. 267. ᾿ἘΕγχριμφθείς.] Προσπελασθεὶς, ἐγγίσας. 
Ἐπιμφάλιω.] Τὸ ἐπικείμενον τῷ τῆς 3273. Αὐτοσχεδόν.] Σύνεγγυ. 277. 



ΠΤΕΒ. 11. ΙΔΙΑΔΟΣ Η. 277---298. 540 

μέσσω δ᾽ ὠμφοτέρων σκήπτρα σχέθον, εἶ εἶπέ τε μῦθον 

κήρυζ Ἴδωτος πεπνυµενα μήδεα εἰδώς' 

Μηκετι, παϊδε φίλω, πολεµίζετε, μηδε μαχεσθον 
ἀμφοτέρω γαρ σφῶὶ φιλει νεφεληγερέτω Ζεύς' 28ο 

ὤμφω δ) αἰχμητά' τόγε δη καὶ ἴδμεν ἃ απαντες. 

νυξ δ ήδη τελέθει, ἀγαθὸν καὶ νυκτὶ πιβέσθαι. 

Τὸν ο ἀπαμειβόμενος προσεφη Τελαμώνιος Αίας] 

Ἴδαι : Ἕκτορα ταῦτα κελεύετε µυβήσασθαι’ 

αὖτος γαρ χαρμη προκαλέσσατο πάντας ἀρίστου». 985 

ἀρχέτω, αὐταρ ἐγὼ μάλα πείσομαι, εἰπερ ἂν οὗτος. 

Τὸν δ) αὖτε προσεειπε μέγας κορυθωίολος Εκτάωρ' 

Αίας επεί τοι δῶκε θεος μέγεθος τε [βήην τε, 

καὶ πιωνυτὴν, περὶ δ ἔγχει Άχαιων φέρτωτος ἐσσὶ, 

νυν μεν παυσώμεσύα μάχης καὶ θηῖοτητος 2099 

σήμερον ὕστερον αὖτε μαχησόμεῦ, εἰσόκε δαίμων 

αμμε διωκρίνη, δω δ) ἑτεροισί γε νίκη. 

νυξ δ) Ίδη τελέθει, ὠγαθον καὶ ουκτὶ πιθέσθαι’ 

ὧς σύ τ εὐφρήνης πάντας παρα νηυσὶν ᾿Ἀχαιοὺς, 

σούς τε μάλιστα ἔταως, καὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασι. 205 

αὐταρ έγὼ κατα ἄστυ μέγα Πριάμειο ἄνακτος 

Ίρωας εὐφρανέω καὶ Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους, 

αἵ τέ μοι εὐχόμεναι θείον δύσονται ὠγώνα. 

ϱ77. σχέθον, ξεῖπε. 11 νΙο νΕΙδΙδ. Ἰεβ. µέσσῳ δ' ἀμφοτέρων σκῆπτρα 
σχέθε, εἶπέ τε μῖθο--- 378. µήδεα [εδώ 381. Εδμε. 387. προσέ[ειπε. 

ο0ς. μάλιστα Γέτας. 206. κατὰ Γάστυ----Πριάμοιο Εάνακτος. 

πΠ. Ἠρςὶ Ῥτῶσοπος Ἠασίας πέρηροδαθνυπές 1ροί μέσσω, Ἡ. 6. κατὰ τὸ μέσον ἀμφοτέρων. 
370. πετνυµένα μήδεα εἰδὼς, Ῥχ]κοῦ 56ΠΠΙΟΝΘ, ὁ πεπνυμίνοε, ΡΕΙ4ΘΗ5. ποΏ Ἠϊςί 5επες 4ο 

-... νῖτος πααποθτὶ ΏΙο αάβαβα{ος 6556, η ες Π. ]. ἀοοείαγς ἀπἀάο ΘΟΓΙΠΙ Τ6- 

δρεοία «Α]ακ εὐ Ἠεοίος, αάρρε Παπῖονες παία, πατὸε.---38Ο. Π{θγπα οκ ΡτίκοΟγιιπα Ἠο- 
ΠΗΙΠΙΙΠΙ 58Η51Ι: φμἳ νποῖί οςὲ θεοφιλής.----281. Τία αἰίθναπη 5απ6 εκ Ῥτθοῖθιις 5πΡ. 5ο. 
{αοεῖς ονοπέαπα Ἰαλθί, πὲ πιίθγηιιθ Ππουλαπαῖς ἀἰκοράαί.---252. νὺξ δ' ἤδη πελέθει. γίνεται, 
ἀρχὴν λαμβάνει. ποιο]. γ]ου. νυμπὶ πιβέσθαι. ποσίθ Ἱπρπαεηίο ας οορεηίθ Ῥγερίαί εθία- 
πιει βΠϊγθ νυκτὶ πιβέσθαι μῖα πος οοαῖί, δμαάοί, αλφιοίῖες Ποταιγ: Θ. 5ο2. Ἱ. 65. 
04. Μ. σαιτ. 8ο 5εγα ἀεσεάεγο πουϊ ΝΠνπῆ. Ἐο]. ΥΤΠΙ. 88. ος 5ιαᾶεπέ σαάεπέία οἱ- 
ἄῑεγα φοπιπιὀῃ. ΒΙΩΙΙ πιοάο στυγερῇῃ πειθώμεθα δαιτὶ Ἡ. Ν. 48. αἳ νογα οδί Ιεοίο, οί 
γήρας λυγρῷ Ψ. 6ἡ4.----254. ταῦτα. Ῥχο ποῦτο. σὸ μὴ πολεµίζεω. 6 296. ἀρχέτω Ρταῖϊο, 
Σ0. μὴ σολ θοίζειν, νθὶ πείβεσθαι ὑμῖν. εἴπερ ἂν οὗτος 90. πείθηται. χάρμη, εἰς πιάρμην. Ἄο- 

ταὐ1 15 απιζθτη Ίοσις Ῥχορίος 5εησαπα Ἱοπεκίὶ οὐ ἀθοοτῖ, φπαἶθπα αὐ ἴδία πἰαίο νὶςκ ες- 
Ῥουίαβας.---250. καὶ πινυτῆν, δα Ὀδσιιο φρένα, φρόνησι». 204, 5. αἲ ἴπι «αἶνιις ἀοππαπα 
τοθας: οτπαίς, τί Ε. 687, 688.---208. θεῖον δύσονται ὤγωνα. Ἰίθτιπα οσοιστῖε Σ. 376. 

Σχέθων.] ᾿Επέσχω. 382. Τελέθει.] 905. Ἔασυ.] Ἐϊσίν. 308. Θεῖον ᾱ- 
Γίγνεται. 250. Πωυτήν.] Σωφροσύνην, γῶνα.] Τὸ τῶν θεῶν ἄθροισμα. Θεῖον 
Φφρόνησι». 3094. ᾿Εὐφρήνης.] Εὐφρανεῖς δύσονται ἀγῶνα.] Ἑϊς τὸ τῶν θεῶν ᾱ- 



9δ0 ΙΔΙΑΔΟΣ ἩΗ. οο---3913. ΙΕ. νΝΙΠ. 

δώρα δ ἄγ' ὤλλήλαισι περικλυτὸ δώομεν ἄμφω' 

οφρα τις ὧδ εἴπησιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε 30ο 
 µεν ἐμαράσθην ἔριδος περι θυµοββόροιο, 

Ἰδ αὐτ' εν φιλότητι διετµαγεν ὀρθμήσωντε. 

Ὃς ὥρα φωνήσας δῶκε ἔνφος ἀργυροηλον, 

σὺν κολεῶ τε φερων καὶ εὔτμήτω τελαμῶνι" 

Αίας δε ζωστῆρα δίδου φούικι φαερό. 8ου 

τῶ δὲ θιακρυθευτε, ὁ µεν μετω λαον Άχιων 

πε .ὁ ὁ ἐς Τρώων όμαδον κε τοὶ εχάρησαν, 

ὡς εἶδον ζωον τε καὶ ἀρτεμέω προσίώντω, 

Αέαντος .προφυγότα µενος καὶ χείρας ἀώπτους 

καί ῥ ἡγον προτὶ ὥστυ, ὠελπτεοντες σόον εἶναι. 81ο 

Αἴαντ οὖθ᾽ ἑτερωθεν εὔκνήμιδες ᾽ Αχαιοὶ 

εἰς ᾿Αγαμέμνονο, δίον ἆ ὦγον κεχαρηότα νίκη. 

οἱ ὃ ὅτε δὴ κλισίήσεν εν ᾿Ατρείδαο γένοντο, 

39ο. ᾧδ [είπησι. Ἐπιειά. ὣς Γείπῃσι. 303. ἀργυρόξηλον. 
896. Ίερ. το δὲ διακριωθέντες, ὁ μέν. 30986, Γεῖδον. 

81Ο. προτὶ Γάστυδ', ἀξελπτέοντες. 

5ο οἱ 19 απηβίριιι5 θδῦ 8ΘἨΦΙ5. ὦγῶνα 46 ο0ηδεδδιι θὲ ἆθ οσο οοποθακις ἀῑο, πού 
οδί.. Ιάθο ὄετος ἆγὼν α βταπηπιαἶοῖς οκροη] ιν φἰσπογιωπ «εογιάπ σαίιις τα εἰ {επι- 
Ῥίιοπ. ἨεΙις, Ῥιίο, 4ἱοθς βεον ὦγῶνα θ99θ ᾖοσι( Δασγιι οαΐπιδ, 410 8αοτα Γαοζαγὶ 
οοπνοπαηξ, αἀθοφιιε πὸ ἱερὸν, αί 6596 1ρδπη σαν πετά ῬγθοαηξΙπη. δύειν, δύ- 
σεσθαι, αἴτοφιιθ πποᾶο ἀσίαπα ουσιστῖέ, πόλιν, πύλας, δόµον, 6ἳ ὅμιλον, στρατόν. εἰ 4ε | 
οοΏδθδ5α ἀἆθογπα Σ. 3760. ὄβρα µοι αὐτόμαται βεῖον δυσαίατ᾽ ἀγώνα. Ἠεδρίοῖς αιιίοπα τπτι- 
Πἱεγιπι δρριἰσαξίοπιοπι εί ροππραπι α (οπιρίπι βΡαἰααϊς Ζ. 2960. 5η. αἀθοφιιθ δύσονται 
οδί Ῥγωδθη5 (οπιρογῖν: φιιά Άγο Φαζιίε Ίπεα ἐθπερζιυπι ααθιιπί, (ρτο ααἶεγ πια ΐν ἐδύ- 

Ζανπο) μοι» πιεί 08ιιδ5α Οκ ΜαρρΙομηί,--σοι. ἔριδος πέρι, Ἱηπο]θηίοι Ρο διὰ, ἐξ, ὑπὸ. ἴγα 
ὑπεοριινῖν αγάογε Ῥειρπαπάἰ: τί αρ. ΤΠ. ἐξ ἔριδος νε] ἔριδος ἕ ἕνεκα. ἌΝαπι ος οἱ αΡΙ περὶ ᾿ 
ΡΓΟ ἕνεκα. Τεοσαπ Π. 476. συνίτην ἔριδος πέρι θυµοβόροιο, . 6. ἕνεκα. Ίΐεπι Ύ. 253. Ας | 
εἰπαρμοί(οι ἔριδε, τί 81ρ. Α. 8. σίς δ) ἂρ σφῶε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι: Τ. 5δ. Φ. 309. | 
394- οἳ 5ῶρ6. νο] ἔριδος μένει 84Ρ. 219. Ὀρήιιε ἔρις να] Ῥτο µώχ” να] ρτο ΓΠΓοτθ Ῥιι- | 
Ρπαπάνπι. ΟΡΡ. φιλόσης.----302. ἐρθμήσαντε απη]οῖ οκ Ποδείριις {αο..  Αγριαά ΑροβοΠ. ]. | 
1349. θδί ὠρθωηθέντες. δὲ κπιρ]οῖίου Ῥτο καὶ ἀῑσίαπα αροϊρίο. | 

395. Οοππποπ Ἠϊπο δαπί Γνγαρία οκ]ήρνα ασίήο βῇςδο Ἱπππθνα: Ῥα]ίθιις 1άσπι | 
Ραϊΐς απο ἐγασίας ονί Ἡοοίους οἱ 6/56 Ίου 51Ρῖ 1ρ86 πιονίθπα Ππα]]έ Αάν. ο, Εδίαι. 
οἱ Ηγρίῃ. Ε. Τ12.-3ού---112. Τκοθαιπε πίθνηιε 84 8Η08.---219. ἦγον προτὶ ὥσπυ. | 
ν6υΡιΙ8 πΡοπη: οἱ, 1ηβ, 37ο. 359. ὠελπτέοντες. οὐκ ἐλπίζοντες. 4Ώε Ίαπι αὐ]εεία.--312. 
κεχαρηύτα κ. Ένμο Α]ακ Ῥνο νἰοονο Μαρίας 2 Ῥασπα ποπάππα Βπίία 2 Βοϊ]ϊσθι 
Ἠοοίοτ ν]ηογαέιις, οἳ Ῥτο]αρδιις, οἱ, Γογίππαπα Ῥάρπ ποἩ απαρΗιις 96 ἰοπίατο νο]]ο, 
Ρτοίθασιις Ετος, Βιο οἱ Ψεη. Β. 

91β-τῤ2 2. Αᾗακ ερη]ῖς αμ ΑραΠΙΕΠΙΠΟΠΟΘ θχοθρέι5. Τοῖσι δὲ, Ἰέθγιιτα δὲ 1Π αροᾶ ο», 
--βοῦν ὦέρευσε, αι ἀίογισπ ϱγαζίω, τί θρι]ῖ 605 εκοϊρογθἰ; εκ ππους δίογιια Ἰοπιῖ- 
παπα Εοίίες οὐνίο ἵπ Ηοπιστο: απαπάσφιάθπα π]]α πηποίαίαγ Ῥεοιις αά θρα]ας, ηἰδὶ 

θροισµα εἰσελεύσονται. Λέγει δὲ τὰ ἱερά. λιωθέντε. Δυϊκῶς. ᾿Αρθμὸν γὰρ τὴν | 
2090. Περικλυτά.] Περισσῶς ἔνδεξα. Φφιλίαν φησί. 398. ᾿Αρτεμέα.] ᾿Αρ- | 
8ΟΙ. Θυμοβόροιο.] Της τὴν ψυχἠν ἐσθι- τιον, ὑγιῃ. Προσιόντα.] Προσανερχόμε- | 

οὔσης. 30902. Διέτμαγον.] Διεχωρίσθη- νο. 31ο. ᾿Αέλποντες.] ᾿Αελπίζοντες. 

σαν. ᾿Αρθμήσωντε.] ᾿Αρθμήσωτες, φι-. οὐκ ἐλπίζωτες. Σύον.] Σῶω, ἐιῆ. 316. | 



ΙΒ. ΥΙΙ. ΙΛΙΑΔΟΣ ΠΗ. ατ---λλι. 351 

τοῖσι δὲ (9οῦν ἑ ἱέρευσεν ὄναξ ὠνδρων ̓  Αγαμέμνων 

ἄρσενα, πενταετηρον, ὑπερμενέῖ Κρονίωνι. ατς 

τὸν θέ ον, ἀμφί ϐ) ἔπον, καί μι θιέχευαν ἅ παντα, 

μίστυλλὸν τ ὥρ' επισταµένως, πεῖραν τ΄ ὀβελοῖση, 

ὠπτησάν τε περιφραδεως, ε ἐρύσαντό τε πάντα. 

αὐταρ επεὶ παύσαντο πόνου, τετύκοντο τε δαῖτα, 

δαίνυντ' , οὖδε τι θυμὸς ἐδεύετο Φαιτὸς ε Εἶσης' 320 

νώτοισι ὃ Αἴαντα θιηνεκεεσσι γέραιρεν 

Ἴρως Ἄτρείδης, εὐρυκρείων Αγαμέμνων. 

αὐταρ επεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔ ερον έντο, 

τοις ὃ Ὑέρων πάμπρωτος ὑφαίνευν ἤρχετο μῆτιν 

Νεστάρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἃ ἀρίστη φαίνετο (βουλη" 

ὃς σφι εὔφρονέων ἀγορήσατο καὶ µετέειπεν" 

᾿Άτρείδη τε, καὶ ἄλλοι άριστηες Παναχαιῶν, 

ολλοὶ γαρ τεθνασι καρηκοµόωντες ᾿᾽Αχαιοὶ, 

τῶν νὺν αἷμα κελαννον, εὔῤῥοον ἀμφὶ Σκώμανδρον, 

ἐσκέδωσ᾽ ὀξυς ” Άρης, Ψυχαὶ δ) ̓Αἰδόσδε κατηλθον. 339 

τῶ σε χρὴ Τόλεμον μεν ἅμ Ίσι παυσαι Αχαιών, 

ὦλ] υ ωι 

314. ἱέρυσε Γάναξ. 315. πενταΓέτηρο». 318. Γερύσαντο. 
3320. ἐξίσης. 3326. µετέειπε. 

Ρατίθ θἶις ἀῑῖς τοδαϊία οί ἵπ ἵπποια οοπ]εοία: 41ο Γασέηπα, αὲ Ῥεϊναία αφαα τεβρῖο πι 
ἀοπιθδίσα υῖτα 1ρδίς αρι]ῖς, 5ο]]οππῖριας κα]ίοπι, αὐ]ωποία ο55εί. Ἠϊπε 4 ποαπθ Π{ τε 
ἱερεύεν Ἱπίοτάνπα, νἱάθαίασ φἰπαρ]οῖίεν 6596 ἀἰοίππα Ῥτο Ἰπασίαγε---316. ἀμβίεπον, ἂε 
απ οθαπιο Ῥαγαζας παπο 4 αρραταζα ερι]αταπας 4ὲ οείθιῖς ν. Α. 465. 54. διέχευαν, 
ἀῑβεθοπιογιπέ η πια]ογθς, µίστυλλον ΤΠ ππΙποτες Ρατίο οί [γηδία.---31. νώτοισι-- διηνεκέ-- 
εσσι ΡΓΟ νώτῳ διηνεκεῖ. 6 πποτε Ἀου ν]α Ἠεγοίοα Ἀοπονῖς. Ἰαῦοιιάϊ Ἠ]ο Ίουας οσί Ῥεῖ- 
ΠΙΗΓΗΙ5. 

333-344. Ἰπίον θρι]ας ορίου οοπδίππα απ αρθης ἆθ οπδίτογαπι εἰ πανῖαπα 
ΠΙΠΙΠΟΠς ραταπάα.  0α1ῤδα5 εοπκΙ ποπ. αἀαῑες νθτιπι ν]άεναί 116, Ῥοι αὐδεπίίαπι 

Αοη]ῆς Αο]νος Ριρτια ορδδῖκδος Υεγεπάνπα Ιαφιιθ 6596, ης αἱίοτο 4ἱ6 Ῥαρπα τοάηίθ- 
σταία Ἐτο]απὶ ν]οίοτος πανίριις Πππππίπετοπί, Οοπδί πι απίθιη 5αππη αἀογηαταῦ απο 

ἵπ πποῦιπα: ἱπάποῖας ἵπ. ἀῑσπα αἱέθγπα 6556 Ρασϊκορπάα, αὲ δερο]αηέασ οδίς τοροφαθ 
οοπηπηιιπί Γασΐέο, οἱ ἑπππα]ο δἀπιοίο, τη Ιθίοπος. οἳ 6556 αάΠιπρεπάας οἱ απίε οαδίτογτα 
Εοηίθπα ἀπορπά ας. 
224. ὑφαίνειν ἤργετο μήτιν. χατασκευάζειν, μηχανῶσθαι. 8ο Ι8Π1 Τ. 212. σσᾷβο- ψυκαὶ 

δ’ "Αγ δόσδε κατΏλθον. αἰς Αἷδος δώμα. Ἰοδοεπᾶεταπί επβο αἆ ΙΠ[6ΥΟΡ, θἱδῖ ποπά πα Ἱι- 
φεΐς ρογκο]ιι(ῖς 2 Βοϊ]ϊοςέ από ποπ. παρίφαθ δὲ 5επιρος ος τοηρῥῖοπϊίς 5εησις υἰριήες ας 

Δέρον.] Ἔδερον, ἐξέδερο, Ἀμϕί θ' έπω.] βελοῖσι.] Τοῖς ὀβελίσκοι. 3290. Δαί- 
Καὶ περιεῖπον. ὅ ἐστι», ἐνήργουν. Διέ- νυντο.] Ἠσθιω. Δαὶς γὰρ, ἡ τροφή. 

χεναν ἅπαντα.] Διεμέρισαν, Ἡ ἢ κατὰ µέρη 321. Νώτοισι.] Τοῖς νωτιαίοις μέρεσι. 

διεῖλον. "Ἡ, ἀνήπλωσαν, ἀνέπτιξαν. διεῖ- Διηνεκέεσσι.] ᾿Επιμήκεσι. Ἡ, ἐπὶ 

ον. Τὸ γὰρ εἰς μικρὰ διελεῖν, µιστύλλειν πολὺ διήκουσι, ἢ διηνεκῶς, ὅ ἐστι, συνε- 

λέγεται. Διέχευαν.] Διέχεα», ἐμέρισαν. Ἀχῶς. Γέραιρε.] Ἐτίμα. 339. Ἑσκέ- 
μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν ἐγρῶν 3417. ὃδασεν.] Ἑσκόρισε. 331. Ἠζ.] Ἡ- 
Πεῖραν.] Διεπέρασαν, διεπερόνησαν. Ὁ- µέρᾳ. 333. Κυκλήσομε.] Εφ ἅμα- 
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αὐτοὶ δ) ὠγρόμενοι κυκλήσοµεν ενθαδε νεκρου». 

[βουσὶ καὶ ἡμιόνοιση ώταρ κωτθικείομεν αὐτοὺς 
ϱ/ 

τυτθον ασγο πρὸ νεῶν» ὥς κ ὀστέα παισὶιν επαστος 

οἴκαδ' ἄγη, ὅταν αὖτε νεώμεθα πατρίδα γαιαν" 335 

τύμββον δ᾽ αμφὶ πυρην ένα Χεύομεν ἐξογαγόντες 

ἄκριτον εκ πεδίου" προτὶ δ) αὐτὸν θιμεμεν ὦκα 

πύργους ὑψηλους, εἶλαρ νπὼν τε καὶ αὐτων' 

εν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας πομίσομεν εὖ ον 

α δι αὐτόων ἱππηλασίη ὁδὸς εἰ ειή 39 

το. δὲ βαθέων ὀρύβομεν Ἐν γίθν τάφρον, 

ἤ χ ίππου» κοὶ λαὸν ἐρυκώκοι άμφι εουσα, 

µή ποτ ἐπι[βρίση πόλεμος Τρώων ογερώχων. 

334. παισὶ Γέκαστος. 335. [οίκαδ. 3358. Εεῖλαρ. 

λαπελθεῖν Ἡ. 1. βΙπιρῃοϊίου οδὲ ηιο],---ᾱῷ5. κυκλήσοµεν ἐνβάδε νεκροὺς, ἐπὶ κύκλων, προχῶν, 
ἁμαξῶν, ἄξομεν. τά θθ, ρορδῦ κυκλήσομεν, Φαζγὶ (οπαροσίς, δι ]1ο ασ καπωκείοµεν, χεύο- 

μεν, δείµομεν, σπα Π{θΓΙΠΗ νς. 300: ποιήσοµεν, Ἱιῖ Πα, οαα” ΙΠ πΠθ(ΙΟ 516, απί αΙπί Ῥρτο- 

εθηίία Ῥτο Βαθαῖς, απο. Εγποδιϊ πποπεῖ, από τί αἰπί ΙπαΙοαϊνί Ῥτο οοπ]αποἰνί8 κατα- 
κέωμο Ἀεύωμεν, δείµωμεν, απ ματ. Ροζθκίαίο ομπι Βαζαπ]5. Ππαἰσαἡν]ς Ρο]]επί.---2β4- 
συπθὸν ὤπο πρὸ νεῶν. παπα ἰθπάσῦαπυ ΑονΙ Ιπίου πανίαπη ογπος: απίθ ΡΗΤΗ ογ(]- 
πε δρα απη γασαπα τοἨπῳέας, αἱ άππα]15 εδ ποῖαν 337. ἵπ Ρ]απήζίο, απίο οπίσθια 

οἈδίτογαπα οἱ ογ παν, ἐκ πεδίου, ἐκτὸς, ἔξω, κατὰ ποῦ πεδίου.---336, Ἰ. μα τύμβον δ' ἀμφὶ 
πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες. Ῥνήπιο, ἀμφὶ πυρὴν, πίθ]]1ρο, πι γορο, 1π. τορί Ἀγθα, τς 

αππ]ας ορσαρθέ 5αρεγβοῖθπα 5ο, 56. βο]άπα 1π 11Ο τορτι5 οχδίγιοίις πογαί.  Ἐοάθα 
πιοᾷο αοθρίο αἰέογιπα Ίουυπας Ψ. 256. ιδ 1ος Ῥαιουῇ οἴπογῖθιΙβ: τορνώσωντο δὲ 
σῆμα, θεµείλιώ πε προβάλοντο ἀμφὶ πυρὴν, εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν Έχευαων. πῖ ]οοι, ἵπι 
απο τοσ5 Βαοταί, Πππο ουοαρείγ πιοπΙππθη{ο 56 ἑππηπ]ο.. Πίο ππροάΙπου νἰάείας 
6556 ἑα Ταΐἱ0, 4πα ἀμφὶ 8ἱέ, Ἱακία, αΡιιάΣ τό 1π 11ο: λαο) μὲν φβινύθουσι περὶ πτόλιν ες 
αππΙηριις, αιοίῖε5 4άς Ἱποστίο οἱ ἱπάσβπΙίο Ίοου ἴπ νἰοϊπῖα ασίζασ, ασ οο]]ερίς νὶτ 
ἀοοί. Ώα]κεὶ αἲ τους. ἀεοηῖρί. ο. 2ο.---τύμβον ἔνα, ΟΟΠΗΠΙΙΠΕΠΙ θπα]απα, αἀθοφιιθ 
πολυώνδριον, 6ἳ, δὶ 055. ἵπ ραϊπίαπα περοτίατὶ ἀερηαθγαπί, ορποίαρΗήιπας Πηκ ἀῑκεσῖς 
οοπά ία Γα1996 055. ἵπ. 14 ἔεπιριδ 41ο ἆοππυπα αὐίθαἹ. 5θοαπα. αὐδροτίαγεπς Αοπνί, 
Ῥουτο τύμβον ἄκριτον» Ρτοπηῖδοιε οτηπίριις. οδ]ς ἀοκεπιαζιπη, αἆ τεοϊρ]επάος ΘΟΓΙΙΠΙ 
6ΊΠθ6γες: «αηάεπα ιεύομε ν ἔξαγαγόντες, Ῥρτο χεύωμεν χαὶ ἐξόγωμεν. πρι” προτὶ δ) αὐτὸν 

δείµοµεν ὦκα πύργου:- Ἡ. ΠΙΙΤΙΠΙ, Ἡ. Θ. ναλ]υπη, 18. 436. προτὶ δ αὐτὸν τεῖχος ἔδειμαν. 
οπή. φαθῑς ἀθβπΙσιπη θδί, 41ο 8εηδι ἀἰσίπι αἰς προτὶ αὐπόν. Ὀοοσεπί ἵαπιεπ γε]φα : 
α αἰπϊκίτα ρατίο, ἵπ οκίτοιπα ογα, οι α Ἀπιοθηίθπα Π. Ῥτουυπτογς 4εριέ, νειριις 
ΟΆΠΊΡΟς ἑππηπ]άτη οχἰγασίατα, ος οἶας Ιαέον ἀθχίτο αἀφίγασίιπα Γῇκςα να]]άπα, απ οά 
πα {γοηίθπη γε ἀοχίγαπη στη. Ῥγουυγτοτεί: Ίου απίεπα Ίρειπα Υθήδι5 δρεοίᾶ- 
ραΐ, οἱ αὖ Δολί]ς οι Μ γυπἁοπί βρεις (οπευαίαγ,---ᾱ2δ. πύργου: Ῥ9ο να]ο. 5ρίιι5 
νἰάευπας, απία. ἵπ. 60. 11105 Ραδοίπι οχδίτιιο εγαπῦ. εἶλαρ, πηπηθππη, Ῥχορι]- 
βπασυ]ατη, νηῶν σε καὶ αὐπῶν 5ο. ἡμῶν.---330. ἐν ὃ αὐποῖσι 80. ποῖς πύργοις, Ἡι να]]ο Ῥοι- 
ατα (πύλας) Γαοϊεπιας να]]ο Ἰηκογίατας οἱ. αἲ Μ. 11δ. ουπη(θ 349. »α(ῖς Ἰαίατα, ταέ 
ογγΙςδ Ῥ6ς 63Π1 ασὶ Ῥοδδηί,---341, 2. Ἠκίειις, απίο να], Γο5δαπα ἀπιοβπΙ5, αι 
οἰτουπιθποία αγοθαί οορίας Ἠοδίϊ]ο5, πο 65 αΠηπαπάο Ἰπναδαπὺ εἳ Ιγγικηΐ.---44 2. πό- 
λεμος Τρώων, ΡΤΟ µώχὴ, Ἡ. 6. οἱ Τρῶες µαλιόμενοι. ΕΤΗ ἐπιβρίση, ἐπιβαρήσῃη. 

ξῶν οἴσομε. ἈΚύκλα γὰρ, οἱ τροχοί. “Ἱππηλασίῃ.] Πλατεία, ἵππων ἐλασίᾳ. 
333. Κατακήυμε.] ἹΚατακαίσωμε. 341. Τάφρον.] Τὸ περὶ τεῖχος ὄρυγμα 

337. ᾿Ακριτο.] ᾿Αδιαχώριστο. Δείμο- 342. Ἐρυκάκοι.] Κατέχοι, κωλύοι. ᾿Αμ- 
μεν.] Οἰκοδομήσωμε. 398. Εἶλαρ.] φὶς ἐοῦσα.] Περὶ αὐτοὺς οὗσα τοὺς πύρ-- 

Ἔρεισμα, φύλαγμα, ἀσφάλειαν. 349. γου. 343. ᾿Ἐπιβρίσῃ-] Ἐπιβαρήσῃ. 
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ὋὪς ἔφαθ᾽ οἱ ο ὥρα πάντες επήνησαν βασιληες. 

Τρώων δ αὖὐτ' ὠγορη γθετ' Ἰλίου εν πόλει ἄκρη, 35 

δεμη, τετρηχυία, παρω Πριώμοιο θύρησι» 

τοῖσω δ ᾿Αντήνωρ πεπνυµένος ἠρχ, ὠγερεύευ' 

Κέκλυτέ μευ, Τρώες καὶ Δόρδανοι, 9) Επίκουροι, 

ὄφρ' εἴπω τά με θυµος ε ενὶ στήθεσσι κελεύει. 

δευτ᾽ ἄγετ', ᾿Ἀργείν Ἓλενην καὶ κτηµαθ αμ αὐτή 5ο 

θώομεν ᾿Ατρείδησι αγευ. νυν δ5 θρκια πιστα 

ευσώμενοι μαχόμεσθα. τῷ οὗ νύ τι κέρδιον ἡ ἡμιω 

ἔλπομαι ἐκτελέεσθαι, ἵ μα μη ῥεζομεν ὤδε. 

΄Ἠτοι γ᾿ ὣς εἰπὼν κατ' ἂρ ἔζετο' τοῖσι δ ἀνεστη 

διος ̓ Αλέζανδρος, Ελενηε πέσις ἠὐκόμοιο, 355 

ὃς μυ ἀμειβόμενος ἐ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

Ἄντηνορ, σὺ μεν οὐκ ἔτ ἐμοὶ φιλα ταυτ' ὠγορεύει». 

οἶσθω καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείονα, τοῦδε νοήσοι. 

345. νι]ς. 5ἵης δ’. γένετ Ειλίου. παείτο νιο]αῖο. ν. Οὐ55. 
347. νι]α. 8ΙΠ6 ν. τοῖσι δ.. 340. ὄφρ ξείπω. ν. 0055. 

350. Βου]. Εελένην. ν. αά Β. 356. 353. Γέλπομαι. 

354. Ὁγ ὣς Γειπών. Βεηί]. δἴἵαπι ὁ ὣς Γειπὼν Ἰ]ο εἰ ν». 365. 

355. Ῥεηί]. Εελένης. 356. Εέπεα. 358. [οΐσθα. 

85---3δο. Ἱπ οοηκ]]ίο Ῥηϊποῖραπα αραιά Ῥπαπαπα Απίοπος διαάοί, γοάάετο Ἠεῖε- 
παπα πθραί Ῥαπῖ5, ραγαιπα (πππθη 5ο οκίοπ61{ αἲ τοὐάεπᾶας ορος οσα Ησ]επα αράτι- 
οίαδ.. Ῥείατηις, ΕΠο πἰπαῖς πάι]σεης Ρραΐου, απποίος οκ, αί Τάστ5 Ῥτωοο Ίο Αολνϊς 
παπῖθῖ, πα θἴίᾳιιε Ίου, νς. 375. ας Ἱπάιοῖαδ αἆ 5οροΠεπάος 6ρ5ο5 Ραοϊδοαίας. 0α15δα5 
οοηδΏ Αποποτϊς Ῥορία πον αἀάῑος πο. οπίπα Ἠἰκίοσίοί ΦΠσεπαπι αβοοίαί. Οπι 
{αππθη Ίου ἀῑς ν]οίας οσφος Ῥατῖς, εί α- Ὠϊοππεάς τον Ττο]απογιπα ἵπ απΙπΙΙΠα ἀῑδοτὶ- 
πΊΘΙ. ϱδ5θί αἀάποία, Ἠϊφαθ τερι]ςί ποπ. π]ςί δα πασπῖνας τος σοηκ]κεοπέ: Γασ]α 
απθο πας, Γογσαπανη ατα ΡΡΙΠΑ ΡΓΟΡΡΘΓΩΠΑ 56165 ποπ. πηεαἰοστίέος 5ο]Ποῖίος Ἰνᾶ- 
ὑπ τὰ 

346. δειν, να]ἀς οοπιπποία, πετρηκντών απηα]σποδα, Ἡ. τράχεῖα. πεταραγμθ”. 6 41ο 
εοηκὑποπά πα αἰέοΠὰ. θ8ύ: ΦΠΑ σὸ δεινὸν θνὲ ΡτορΏίθ πὸ φοβερὸν, τὸ βίαιον, ὕππα θἳ, 
ΤΟΠΙΤΗ, εβῖσας, Ροίθῃς. ν. Ἠεπππος. 6 Γουπῖς Οταί. ΤΙ. ο.---247. Απίοπονϊς Ρ6Γ5Ο- 
πα ἀἶσπα ογαῖος 56Π1ΡοΓ θη/πα 1]ο οηπῖογα βηδεγαῖ, ὧς, πρόξενος Ἑλλήνων, καὶ αἰεὶ 
δημηγορῶν, καὶ θεοσεβής. πῖ Βομο]. Β. Ἠεερίαϊ Ἡ. ]. Ἠοται. Τ. Ἑρ. 2, 9. «ΠίΕπΟΥ ο6η- 
εί ΦεΒί ῥγαοσϊάεγε οαιακδαπι: Θμοά Ῥαγίς, έ γερπεί καζυις, υἱυαίφιιο δεαίτι, 6οσί 
Άο596 περαί.----351. τθδρὶοῖε ράρηαπα Ῥατίάϊς 6/δοιιθ Ίορος 5αρ. Ὁ. ἔρχια πιστὰ ψεύσα- 
σθαι οδί ἆάοπι, αοά αΠφιοξῖος ογαῖ, ὑπὲρ ὄρχια δηλήσασθαι, 6ἱ πηµαίνειν, πὲ Δ. 536. 
τν 299. ὄραια πιστὰ, πα Βάαπι Γαοϊαπέ, οθτία, δαποία: πέ Ίαπι Β. 124.--352. τῷ οὗ νύ 
τι κέρδιον ἡμῖν----τῷ, ἓν τούτῳ, δ) ὃ, φπατθ τηθίιο, μὲ φπἱσηααπ καἰάῦνθ οὐ Ῥτοβοιάτα α 
ποῦῖς ρογβοἰαγ----353. ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε Ῥτο ἐὰν μὴ πράξωµεν οὕτως. αὲ νείετεν Ιπίογ- 
Ῥνθίαπίας: η]ςί Ἱτα Γεοβτίτηα5 αἱ οσο πιπο 5ιαάθο. 

358. Οἶσθα καὶ ἄλλον μῦθον-- φ1οὰ Π08: ᾖοέιίδεο πιείίογα, πἨίογα, Ὦ. 48 πηασὶς ο 

344. ᾿Επήνησαν.] Συγκατέθεντο. 345. ἍἨεπνυμένος.] Σώφρων, συνετός. 359. 
Πόλει ἄκρῃ.] Τῃ ἀκροπόλε. 346. Τε- Δεῦτ ἄγε.] Τὸ αὐτὸ ἐκ παραλλήλου. 
τπρηχυῖα.] Τραχεῖα καὶ βαρβαρώδης, ἢ 3563. Ἵνα μὴ ῥέξομεν.] ᾿Αντὶ τοῦ, 
τετραχυµµένη ὑπὸ τοῦ θορύβου. 347. ἐὰν μὴ ῥέξωμεν. “Ῥέξομεν.] Πράξωμεν. 

ΥΟΙ,. 1. 2 7 
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εἰ δε έτεον δ τοῦτον ἀπὸ σπουδής γορευεις, 

εξα αρα 9 τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὤλεσαν αὐτοί. 36ο 

αὐταρ ἐγὼ Τρώεσσι μεθ ἱπποδώμοις ἃ ὠγορεύσω' 

ὤντικρυ δ᾽ ὠπόφημι, γυναικα μεν οὐκ ὠποθώσω" 

κτήματα δ', ὅσσ᾽ ὠγόμην ἐξ Άργεος ἡμέτερον δῶ, 

πάντ ἔθέλω θόμεναι, καὶ ἔτ οἴκοθεν ἄλλ᾽ ἐπιθείναι. 

Ἠτοι ἵ ὄγ᾽ ὣς εἰπὼν κατ ἄρ᾽ ἔζετο" τοῖσι ὃ ἀνέστη 4ός 

Δαρθανίδης Πρίαμος, θεέφι μήστωρ ἀτάλαντος, 

ὅς σφν εὔφρονέων ἀγορήσατο καὶ µετεειπε' 

Κέκλυτέ μευ, Τρώες καὶ Δάρδανοι, ᾖδ᾽ Επίκουροι, 

οφρ εἶπω τό με θυµος ε ενὶ στήθεσσι κελεύει. 

νυν μὲν θόρπον ἔλεσθε κατω πτόλι ὡς τοπ ώρας περ, 37ο 

καὶ φυλακής µνήσασθε, καὶ εγρήγοβθε ε ΕΚαστος᾽ 

ζώθεν δ Ἴδαιος ἴτω κοίλας ἐπὶ γήας, 

-- ᾿Ατρείδησ', Ἀγαμέμνονι κονὶ Μενελάῳ, 

μῦθον ̓ Αλεζώνθροιο, τοῦ εὔνεκα γείου ὄρωρε. 

καὶ δὲ τόδ εἰπέμεναι πυκµον ἔπος, αἱ κ᾿ έθέλωσι 4ης 

364. καὶ ἔτ Εοίκοθεν. ἀεὺ. 9556 καὶ Εοίκοθεν. 365. Εειπών. 
367. µετέξειπε. 369. ὄφρ Εείπω ν. 0ὺ55. 37ο. νι]σ. κατὰ στρατόν. 
371. ἐγρήγορθε Γέκαστος. 373. Γειπέμεν. 
375. τό Εειπέμεναι 4εῦ. ε55ε τὸ Εειπέμεναι πυκμὸν Γέπος. 

τ6 πηρα Θ5φθηΐ, ααᾶεγε. Ψενρα επᾶθτη ἵπῇ. Μ. 232.---350. ἐπεὸν ἀπὸ σπουδής, σπουδαίως, 
εγο ον απῶπο, ΠΟΠ. απηπι]αίθ, ας ὡς ἐπὶ πείρα τινι αἆ Ιρπίαπάοδ ΔΠΙΠΩΟ5. Ἠή ἔπετα ϱ 
ππογς Ηοπιθτί: αἱ ες ία 9ο ᾖαθεί----26ο. απίΙ(ΙΟ 5ΕΓΠΙΟΠΘ: Ἠῖο 4ποηπε πί Ζ. 234. 
αΡί νίἀρ.---362. ἴπ ράσπα αἰπρα]απί, 5 Ῥατῖς οσσἰδϊκδοί, οὗ Ἠσίεια εἰ Ῥοπα αρ]αία 
οταπὲ τεἀἀεπάα Τ. 7τ. Ππο θΠΙ φαρθγκέεπι αΠίοτ φίαίπετο νΙάρπα5.---266. θεόφιν 
(θεοῖσφι νε] βεῷφι) ἀτάλαντος µήστωρ. Ἀπιρμσϊίοτ νῖ Ῥνιάθης, απίϊᾳιιο 5ΕΓΙΠΟΠΘ. οἱ 
Ῥοεία ἰδογίοὶ ρατίεν ορ]βκεῖ, οππ15δ45 ος ἀοοιϊφδεί, φπ{θας πάσα Ττο]απϊ πον]δ- 
σπα ρας ππα]απί «παπα Ῥατίάσπι «οσοτθ τις τοάᾶαί Ἠεϊεπαπα: εἰ οισ Ῥτίαπηιις 1ρ5ο ΠΠ 
Πασ]ιῖο ἴαπι πα π]ρεπίθπι 5α Ῥηριιθγ]έ.---27ο. κατὰ πτόλι. ΊΝΒΠΙ ΟΠΟΙΟ ἐν ὠκροπόλει 
Ἠαβθίις. ν. 345. Ηοοίοτῖς αι] ἴαππεη προτὶ πτόλιν ἀποίιι5 Εαεγαί ν5. 219. πι] Πέ Ππεη- 
Πο αἲ κίαὐπεπάπα δέ οαπα πθς οοποῖοπῖ Παβία Ιπίεγβιϊςθ. Α Ῥοεία εχρεοίατί ροί- 
οδὲ η], αποά αἲ ορίσαπι πανναίοπθπα Ἠαιιά ροσίαί.  Οδίθριπα, τί παπο Ρπί8πΊα5 
εοποϊοπεπα Ἠαβρεί ἵπ ατυθς ἷο ραπ]]ο ροςὺ Ην. ΥΤΠ. 499. βἹπι]οια οοποίοπεπα Ἠθοίος 
οκίτα τρεια Ἠαβοῖ,---75. Ῥτίατηιις Ώλώίθγθα, ΙπαιοίαΝ Ραοἶδοῖ ἠαρεί Ρτῶοοηθη, ἔπος 
πα έηίηι αἲ κε θείαπα Ἡ. Ἱ. ρνο πεί. 38Ο. κατὰ στρασὸν ἓν πελέεσσι. αὲ Ιΐθγιπα Λ. 720. 
Σ. 308 τά τέλη, τὰ στρατιωτικὰ τάγματα. Τατὴαί Ἠίο νθυδι» (οίαπα Ἠπα]α5 τμαρδοςία 
ΦΟΟΠΟΠΙΙΑΠΗ. Ῥτίππο, καὶ Ἱπίνα 1 Ώθα 56 γορερθτηπί Ττο]απ!, ΠΗΙΓΙΤΗ θδί 605 ογάἴπεν 

105 8ΕΤύάΦΔΕ, πθο ἵπ 5απα (Πθίηφιις ἀοππάπα 65ςς 4Παρδος: Ῥουτο 5ἱ 5εγναγαπ{, 10 
{απάεπα αι 14 Γαοαπα ο59οί Ὁ 81 απίο πΏθπα καῦ 4ἱο ρεγποσίαδδεπέ, οοηδιι]ίο 14 [εοίς- 
5εηί: Ῥοΐοτας Εοτίο κατὰ πτόλιν ία αοορὶ: αα πιωπίας ποά Όαπι Ῥτίαπααςδ 605 Ῥτο 
οοποίοπο αἰ]οην1. Ἠαιιά ροήςκος.  Ύθυδα ε]εσίο οοπνεπιπέ Ἰπίος 5ο τεφια: Τγο]αηί 
επι Ἡεοίονε ἴπ αγρεια τεάοναπές οοποίοπθ Παδίία ᾖαςδῖ Σαπὲ Ἱπίνα αγρεπα εκοιρίας 

359. ᾿Ετεόν.] ᾿Αληθές. ᾿Απὸ σπονδῆς.) θΘεόφιν µήστωρ ἀτάλαντος.] σος θεοῖς 

᾽Απὸ φροντίδος, καὶ ἐπιμελῶς λέγει. κατὰ τὴν βουλήν. 371. Ἐγρήγορθε.] 

362. ᾽Απόϕημι.] ᾽Αποφαίω, ἀπολέγω, Γρηγορεῖτε. 3470. ᾿πω.] Πορευέσθω. 

ἀποκρίομαι. 366. Θεόφι.] Θεοῖς. 376. Δυσηχέος.] Κακιήχου, διὰ τὰς αἷ- 
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παύσασθαι πολέμοιο ὀυσηχεος, εἰσόκε »εκρους 

κείομεν' ὕστερον αὖτε μαχησέόμεθ» εἰσόκε δαίμων 

ὄμμε διακρίνη, θῴη ὃ ἐ ἑτέροισί γε νικην᾿ 

ὋὪς ἔφαθ" οἱ 9 ὥρα του μάλα μεν κλύον, ἠδ᾽ Επίβοντο. 

δόρπον ἔπει ἐίλοντο κατα στρωτον ἐν τελέεσσω. 38ο 

Ἰῶθεν δ᾽ Ἴδαίος ἔβη κοίλας ἐπὶ νήας. 

τους δὶ εὖρ' εἰν ὠγορή Δαναοὺς, θεραποντας Ἄρηος, 

νηέ παρα πρύμνη Αγαμέμνονος" αὐταρ ὁ τοῖσι, 

στῶς εν µέσσοισε, μετεφώνεεν ἠπύτα κήρυζ’ 

᾿Ατρεϊδαι τε, καὶ ὤλλοι ἄριστηες Παναχαιιῶν, 38ς 

Ἰνωγει Πρίαμός τε καὶ ὤλλοι Ίρρες ἀγανοὶ, 
εἰπειν, αἶκε περ ύμμι «φίλον καὶ ἡδύ Ύθοιτο, 

μύθον Ἀλεξώνδροιο, του είνεκα γεῖκος δρωρε' 

κτήματα μεν ὅσ᾽ Ἄλεξανθρος κοίλης ενὶ νηυσιν 

ἠγάγετο Τροίηνδ., (ὡς πβν ὠφελλ' ἀπολέσθαι.) 809 

πάντ εθελει δόµεναι, καὶ ἔτ οἴκοθεν ἄλλ᾽ επιθέιναι’ 

κουριδιην δ᾽ ὤλοχον Μεγελάου κυθαλήµοιο 

οὗ αι θωσεμ' ι μην Έρωες γε κέλονται. 

καὶ δὲ τόδ ἡ ἠνώγεον εἰπεῖν ἔπος, αἴ κ έθελητε 

παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰσόκε νεκροὺς 305 

κείοµεν' ὕστερον αὐτε μαχησόμεθ, είσοκε δαίμων 

κκ διακρίνη, δωη ὃὶ ἑτεροισί γε Μκην. 

Ὡς ἔφαθ" οἱ 3 ἄρα πάντες ὠκὴν εγενοντο σιωπή. 

ὀψὲ δ δη μετέειπε βοήν ἄγαθος Διομήδης" 

Μητ' ἄρ τις νυν κτήματ᾽ ᾽Αλεζώνδροιο δεχέσθω, 499 

3τ7. να]ς. κῄομεν. 387. Εειπεῖν, καὶ Εηδύ. 

801. ἔτ᾽ Εοίκοθεν ν]ά. 51ρ. 361 303. νυ]ρ. ἤ µιν. 
304. Γειπεῖν Εέπος. 306. νι]ς. κήοµεν. 3090. µετεξειπε. 

Άρετο ν5. 2Το, 1. Α]ίοτο ἀῑο πηείασ Ἰοσαξῖο απ Αολῑνοςς Βαπί Ἱπάπσω, Ἐε τοῖο 
4ἱε Ἐτο]απ αγπισᾶ τοῖς Ῥρογεῖς Πίθγαπῃ οχειηῖ Θ. 55. 58. 

Ἀδι--- 42ο. [δις ργαςο πιαπάαία Ῥτιαπηϊ αἆ Αολίνος Ρον[οτες το]οῖιτ Ῥασο Ῥα- 
τ]ᾷ]ς: 4 5ορεΠεπάίς πποτγθαῖς Βαπς Ἱπάποῖας τοπιηδίαία το αοοϊηριπί 5ο Ττο]απί αά 
Παδία ορεὶς ἀθθίία οκκεηποπάα. 

383. βερώποντες "Άσπος, πΠΙΩ11Ο 5ΘΓΠΙΟΠΘ, Ιπηρ]. Ὦε]]]ουκί: αἱ Ίαπη Β. Τ1ο.-- 383 5η. 
ποίαπάας Ίου οοποϊοπῖς Παβθιιάς» ἵπ οαφιτῖς Αολίνογιπι.---287. ἡδὺ ὕμμι 5ο]. ἐμὲ εἰ- 
πεην αὐτὸν (τὸν μῦβον ᾿Αλεξάνδρου.)---303. ἡ μὴν 58π6 ιἱᾶσπι---αἳ πος θηΠΕΙΒΓΕΠΗΙΙ5: 
οπαπανῖς Τγο]απὰ Μοτίαπέας τας 14 Γασἷαξ. 

390. Οοπκεπίαπθα οίαπι Ἰωο οταΘῖο Ῥτοπαίο Ἠοπαθάϊς οί οπάο Ἱπσεπίο: απἴρρο 

µωγάς. κακοὺς Ἴχους ἔχοντος, διὰ τὰς σχάτη. ἈΝηὶ παρὰ πρύμνη.) Παρὰ τῇ 

τῶν ἀποθνησκόντων φωνάς. 377. Κπο- τῆς νεὼς πρύµνῃ. 384. ᾿Ἠπύτα.] ᾿Αντὶ 

μεν.] Καύσωμε.. 383. Πρύμνη.] Ἔ- τοῦ, ἠπύτης. ὅ ἐστι, φωνητικὸς, καὶ 
27720 
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µήθ Ἑλενην' γνωτὸν δὲ, καὶ ὃς µαλα νηπιός εστῳ, 

ὡς ᾷ Τρωεσσιν ὀλεβρου πείρωτ' ἐφήπται. 

Ως ἔφαν" οἱ ὃ ὥρα πάντες ἐπίαχον υἷες Αχαιών, 

μῦθον ασσάμωρι Διομήθεος ἱπποθάμοιο. 
καὶ τότ᾽ ἄρ' Ἴδατον προσέφη κρείων Αγαμέμνων" 

Ἴδωι. ῆτοι μῦθον Αχαιῶν αὖτος ἃ ἀκούεις, 

ὥς τοι ὑποκρίνονται" ἐμοὶ 9) ἐπιανθάνει οὕτως. 

ἀμφὶ δὲ νεκροίσι, κατακειέµεν ούτι μεγαίρω. 

οὐ γάρ τις φειδῶ νεκύων κατατεθνήώτων. 

γέγνετὶ, ἐεπεί κε θάνωσι, πυρος μειλισσέµεν ὦκα. 

ὄρεια δε Ζευς στων ερίγδουπος πόσις Μρης. 

Ὡς εἰπῶν, τὸ σκηπτρον ἀνεσχεθε πάσι θεσῖσυω. 

ὤψνοβῥον δ) Ίδαιος ἔ[δη προτὶ Ἴλιον ἐρήν. 

οἱ ὃ έωτ᾽ εἰν ὠγορη Τρώες καὶ Δαρδανίωνες, 

πάντες ὁμηγερέες, προτιδογμενοι ὁ ὁππότ' ἂν ἔλθοι 

Ἴδαιος" ὁ δ' αρ ἦλθε καὶ ἀγγελίην πεειπε, 

στας εν µέσσοισι. τοὶ ο ὠπλίζοντο μολ᾽ ὦκα 

495 

41ο 

415 

403. ἐξίαχον Βεηί]. ἐξίαχον. 
411. Εστω. 

416. ἀπέξειπε. 

491. Ῥεπί]. μὴ Εελένην. Υ. αἆ Β. 356. 
407. ἐπι[ανδάνει. 498. νι]ς. κατακῃέμεν. 
412. Γειπών. 413. προτὶ Είλιον. 

απ] νἱγπέοπα βεποΓοσαπη οππα Ργιάθηξία οἱδὶ Ίαν οπΙ] οοπ]απρῖζ. οῇ, αἲ. Ξ. Το0----492. 
ππαπΙζοσίωτη ον, Ππππήποτα Ἡς π]ήπιαπα Ῥευηϊοίοπι, πάς μου φποπῖαπα 9Ε γ]οίον 
1βλῖ Ρνοβίρη ία» ΤἘτο]απϊ, πονας οοπάΙᾷοπθς γασῖς οἱ Ἱπάποῖας Ρείθηάο.---4ο4- μυβον 
ἀγασσάμενοι, ἴππιιΙΑΠΙ Ῥηρο]ανε ἀῑσία ρτοῦαπ{ος. ---4οδ. ἀμφὶ δὲ νεκροῖσι. θιιοά ααἴθι 
εά οὕρδοτιπα ὀοτροτα Μθποί, ΙΙ]. Ππίργοθάο, 41Ο ΠΠΙΠΙΙ5 68 τοαπέατ. Ῥσαπι 5ίο 
Ῥσμο]. Α. Β. περὶ δὲ σῶν νεκρών, οὐ φθονῶ θώπτειν. ----400, 419. οὗ πις φειδὼ νεχύων (90. ἕνεκα» 

περὶ) Ῥνο να]ρανή : οὐ γάρ τις φειδὼ, (ὥστε μὴ) µειλίσσειν ( (διὰ) πυρὸς τοὺς νέκνας. Φειδῶὼ, 
συ φόνος, 46 εο φιιοά Ῥγολίρεπηιας, Γαούητα ΠΟΙΙΠΗΙΝ.----με Ιλίσσεην Ρος 56 θδἰ χαρίζεσθαι. 
5ἱ νέκυες 5ιΠί ΟΟΤΡΟΥΑ Ο5ΟΓΙΠΙ, πθοεςςθ θ5ί 659Ε μΏλίσσευ πυρὶ νο] πυρος, ρταϊῃοατί, 
Έποετε αιιοᾷ 15 ϱταίπα εδ τς οεπιΕηΕΗΣ. Βίπ νέκνες παπὲ πποτίποσαπα απίπησε, Ἅ]α- 
ΤΘ: (110 88Π5ιΙ νέκνες ἀῑοίϊ 5α]ίεπι πι Οάγδερας απ ἵπ ΠΙαάς, ἁπλίίος πκὶ Ο. 391. 
αἀἆνοοος) οπῖέ, αιιοά Ῥοπιαπῖς ονέ Ρ]ασατο ΛΊαπος, πὲ απ Ίσσα ἵπβοτα αἀπαἰξαπύας ᾖαδῖς 
Ῥεικο]αῖςτ αέ Ἡ. Ττι--4ἳτ. ὅρμια . Ἱ. εα 1 ΡαΟΙΡΟΙΠΙΙΙΓ.---412. ο αγαί ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΙ, 
Ππάοϊαγαπηα Πάθπα πο {ογ6. Μον εἰεναπαϊ Ἰαςίαπι πι ᾖατο Ἱπταπᾶο Ῥος ᾖογνεπ, ές 
αΏδῖ φποφπο, Κ. 321. ουν1ι5, ος Ἡ. Ἱ. ραΐεῦ. 

416. ἀγγελίην ἀπέειπε 

κρακτικός. μεγαλόφωνος, εὔφωνος. 4ΟΙ. 
/ ΄ / ”/ μ Ν 

Γνωτόν.] Γνώριμον. φανερόν. ἐστι δε καὶ 
. / 

ἀδελφος. 497. Ὑποκρύονται.] ᾿Αντὶ 
-- Ε ΄ / ολ . 

ποῦ, ἀποκρίνοται. Οὕτως οἱ "Αττικοὶ 

λέγωυσιν. Ἐπιανδάνει.] Ἐπαρέσκει. 498. 

᾽Αμϕὶ δε.] Περὶ δὲ τῶν νεκρῶν. Κατα- 

κηέμεν.] ᾿Αντὶ τοῦ, κατακηέµεναι. ὅ 

ἐστι, κατακαίε». Μεγαίρω.] Φβοῶ. 

4090. Φειδώ.] Φροντὶς, ὥστε μὴ ἄναλω- 

θῆναι. Ἀέλτιον δὲ ἀκούειν, τὸ περὶ τῆς 

οδὲ Ἑπηρ]. τοπαη αν 1ξ. Απί ἀἰσρπάππα οδί, Ἰαΐογο 1Π ἀπὸ ΘΗ1Π 

ταφῆς φείσασθαι. 41Ο. Πρὸς µειλισ- 

σέµεν.] Διὰ πυρὸς µειλίσσει. Λέγει δὲ 
κηδεύειν, καὶ ταφῆς µεταδιδύναι, ἢ διὰ 
πυρὸς θάπτεσθαι. 411. ᾿ἘΕρίγδουπος.] 

Μεγάλους ψόφους ποιῶν, διὰ τῶν βρον- 
διὰ τὰς βροντάς. 

τέταρτον στυιχεῖο». 
τῶν µεγαλόηχος, 
Πλεονάζει δὲ τὸ 

412. ᾿Ανέσχετο.] ᾿Ανέσχεν. ἀνέτεινεν. 
414. Ἕατο.] Ἐκάθηντο. Δαρδανίωνες.] 
Οἱ ἀπὸ Δαρδάνου πόλεως Τρωϊκῆς. 417. 
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Υ ανα ο λα 
ὠμφότερον, νέκυάς τ᾽ ὤγεμεν, ετεροί δὲ µεθ ὕλην. 
᾽Αργεῖοι ὃ) ἑτέρωθεν ἐὔσσελμων ἀπὸ υπῶν 
ὠτρύνουτο, νέκυς ὠγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ ὕλην. 420 

Ἠέλιος μεν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας, 
εξ ὠκαλαβῥείταο [βαβυῤῥόου Ὥκεανοῖο 
οὐρανον εἰσανιών οἱ ὃ) ήντεον ἀλλήλοισιν. 

ἔνθα διωγνῶναι χαλεπώς ἦν ἄνδρα ἔκαστον" 
ἀλλ ύδατι νίζοντες ὠπὸ [βρότον αἱματόεντα, 4356 

δάκρυα θερμὼ χέοντες, ἁμαζώων επάειρα». 
οὐδ εἴα κλαίει Πρίαμος µέγας. οἱ δε σιωπῇ 
νεκροὺς πυρκαϊης ἐπενήνεον, ἀχνύμενοι κηρ. 
ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβαν προτὶ Ίλιον ἐρην. 
ὡς ὃ αὕτως ἑτέρωθεν ἐὔκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 439 

νεκροὺς πυρκαϊης ἐπενήνεον, ἀχγύμενοι κηρ. 

ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔβων κοίλας επὶ νήας. 

29. νιι]σσ. ὤτρυνον νέκυάς τ’. 24. ἄνδρα Εέκαστον. 5 ῶτα ρ 
4320. προτὶ Είλιον. 

νῖτα, αὲ αἷε: παπαξ οοπάείοπος Ῥαοῖ ΠΟΠ. 6556 αθοθρίᾶ5.---4185. ἕτεροι δὲ μεθ ὕλην. 
φαρρ]θιιάπη οί: ὡπλίζοντο (πο ηκοτιηῖ 5) έέναι μεθ ὕλην. ὥστε ἄγειν ξύλα. 

42]---442. Οτίο ἀῑε (οαπίαϊς οογρογᾶ ΟΡΦΟΓΙΙΠΗ οἳ οπής. Αν απίθπη να]- 
Ίάπα ἆποιπε. Του απθῦτεπα αρραταίυτα ος Ἡ. ]. οχργοςδῖς Ὑ τρ. Έπ. ΧΙ. 152. 5η. 
Ίπάς α 432 α]έος ἀῑςς 5ιιουοάστε ριίαηάιις εσε: οπ1ο ναβντη αὐσο]νίεαττ πδηιο αά 465. 
Τία νοτο ἆς πιππθτο ἀἴεγαπα Ἰαῦοταίας.  8ἱ τουίο οο]Ησο, Ἱέα επ]ς εἰαπεπάαπα: ρτοαῖπιο 
α Ῥιρπα ἀῑε Τάι Ἱεσασις αἆ Αολνος 272. 381. οοάεπα ἀἱε οοπνεµισιίατ οπάανετα 
417. 41ο. αῑξ φεφιεπέῖ Ἱηδία παἰτῖπφαθ ροτασιπίασ οἱ ογεππαπέας εογροτα, 50 ποοίοπι, 
οκ ππονς.  Νοσίθ α ῥεγέζηπι αἴεπι νοτσεηίε ν5. 413. ΛολνΙ ἑη]απα οὐποιηέ εὔ να]- 
Ίπτα αἲ Ποίαπε ῥγ(θχίωτη οαδίτίςς οἳ ἀῑο ΒπΙτο 465. ερα]απίας. 

ἠέλιος προσέβαλλεν ἀρούρας 80. σὺν ἀκτῖσιν. ηιιοὰ αἷῖας ονί πὼς ἄππτινας σαῖς ἀρούραις 

προσβάλλειν---433. Ο08ΗΠΙΝ, 4πθπα, απηπῖς πδίας, ἴθεγας απιρίγα οπεδ1ά1ξ Ρτῖοτ εείας, 
(αξ. αἆ Ξ. 245.) Ἱ. Ἱ. ἀκαλαβῥείτης θνὲ: οζΠ8Ης θρίλθίον αππῖ5, εἴ ηι]άεπα νεη[ῖς ποπ. 
Ἀρϊταιϊ, ποά (παπηή]]ῖς αιιοᾷ ἔκλον, ἤσυχον θ8ί.---424. ἔνθα ἠν, διαγνῶναι χαλεπῶς. 
Ῥοΐεναῖ ἀἰκοετπὶ πο. πϊςὶ ἀἱβίοι]ίος, .ρτο. ἦν, ἐξῆν, δυνατὸν ἦν αὐτοῖε, ΡΟ ἠδύναντο αὐ- 
ποὶ διαγγῶναι χαλεπῶε. Υἱσατθ θδεοῖ, χαλεπὸν ἦν, διαγνῶναι.---424. 50τάθ5 ΟΓΙΘΙ- 
ἴᾳδ, αησιήπα οππη Ῥι]νθγο ρενπϊκίο: νοΓΡΟ, ΟΓΙΟΓΕΠΙ.---4 27. οὐδ εἴα κλαίεν Πρίαμος 
μέγας. Αοορίοπάιπι ἆθ Ἰαπποπς 5οοππίρα», οι ατα, ππβσπο επι αρραταία, 
νι]παίο Πίος τηπ]έος Ῥορα]ο πποτθ, Ἠαῦενα 5ο]θηέ.---425. νεκροὺς πυρκα!ης ἐπενήνεον. 
ἐνήνεον ἐπὶ σΏς πυρᾶς. ἐσώρευον.---430- ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες, καύσωντες ἐν τῃ πυρᾷ. ἔππι: 
ἔβαν προτὶ Ἴλιον. Αρρατεί, Γαοῦιτα α- Ἐτοαπίς τορπι δἳ οοπαὐισία 655ε εοτρογα απίε 
πγδοπ. Νοπ ππθπιογαξα”, πα 055α ἴπ ατῃθπα τεροτίαία απ οχίτα πχ ρθπα Ἠπηαία 

Ὡπλίζοντο] Παρεσκευάζωτο. 4189. λεπῶς] Δυσκόλω. 4395. Νίζοτες.] 
Μεθ' ἕλην.] Ἐπὶ ξύλα. Ὕλη δὲ, ἡ σώ- ἨΝίπτοτες. Ἡρότω.] Τὸ μετὰ ἱδρῶτος 

βρευσις τῶν ξύλων. 4329. ᾿Ακαλαῤῥε- καὶ κόνεως αἷμα. ὈΟὈξυτόνως δὲ, τὸν ἄγ- 

ταο.] Ἡσύχως καὶ πράως ῥέωτος. ᾿Άκα- θρωπον. 426. ᾽Αμαξάων ἐπάειραν.] 

λὸν γὰρ, τὸ ἥσυχον λέγουσι. Ῥαθιῤῥόου,) Ταῖς ἁμάξαις ἐπετίθεσαν. ᾿Επάειρα».] 

Ἐπὶ βάθος τὸν ῥοῦν ἔχαωτας. 423. "Ἡν- πετίθεσαν. 43258. Πυρκαϊης.] Πυρᾶς. 

τεον.] ᾽Απήντων, συνήντων. 434. Χα- ᾿Επενήνειν.] Ἐπεσώρευον. 420. Ἐν δὲ 



968 ΙΔΙΑΔΟΣ Ἡ. -43---ς5ο. ΤΡ. ΝΤΙΠ. 

ἥμος ὃ) οὔτ᾽ ὤρ πῶ τω, ἔτι ὃ ἀμφιλύκη νυξ, 

τήµος ὄρ ἀμφὶ πυρην κριτὸς ἔγρετο λαὺς Αχαιῶν' 

τύμβον δ᾽ αμφ αὐτην ένα ποίεον εξαγαγόντες 435 

ὤχριτον ἐκ πεδίου προτὶ δὶ αὖτον Τείχος ἔθεμιαν, 

πύργους ϱ' ὑψηλοὺς, εἶλαρ νηὼν τε καὶ αὐτῶν" 

εν ὃ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ αραρυίας, 

οφρα δι αὐτόων ἱππηλασίη όδὸς εἴη᾽ 

ἔκτοσθεν δὲ βαθείω ε επ᾿ αὐτῷ τώφρον ὄρυζαν, 449 

εὑρειαν, μεγάλην' εν δὲ σκόλοπως κατεπηζαν' 

ὣς οἱ μεν πονεοντο καρήκοµόωντες Ἄχαιοι. 

Οἱ ὃὲ θεοὶ, παρ Ζηνὶ καθήµενοι α ὠστεροπητή, 

θηευντο μέγα ἔργον ̓ Αχαιῶν χαλκοχιτώνων' 

τοῖσι δὲ μύθων ἡ Ίρχε Ποσειδόων ἐνοσίχθων' 445 

Ζευ σαπη ῥώ το εστὶ βροτῶν ἐ επ᾽ ὠπείρονα γαιον, 

ὅστις ἔτ ἀθανάτοισι όον καὶ μον Ενίψνει; 

οὐχ. ὁράας ὅ τε δ᾽ αὖτε : καρήκοµόωντες ᾿Αχαιοὶ 

τείχος ετειχίσσαντο γεῶν ὕπερ, ἀμφ) δὲ τάφρον 

ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δὲσαν κλειτας ἑκατόμ[βθας : : 45ο 

444. µέγα Γέργον. 4485. νι]ς. οὐχ ὁράας ὃ’, ὅτι αντε. 

Βιθη]Πί,---433- ἦμος ὃ) οὐτ' ἄρ πω. ΌΟΓΡΟΤΑ ΟΥΘΙΠΑΠΕΙΣ ἨοσίαΣ Ῥοδύ ποοίοπι πιθάΊαΗ : 
τί Ἡ. Ψ. 162. 5. 225. 6. Ω. Ἴ8δ.---ἀμϕιλύκη νὺξ, ἀπδία Πακ: εκ Ἱποετίο θίγπο.---4 3. 
πύμβον 5) ἄμφ᾽ αὐτὴν τὴν πυρὰν, 4ε οείοτῖς ν. 5αρ. 336---341. ἓν αὐποῖσι, ποῖς πύργοις, Ἡ. 6. 
ἐν σείχει 66 ν». 449. ἐπ᾽ αὐτῷ, τῷ τείχει. 5αρτα 341. ἐγγύθι. αὐτῷ, σῷ σείχει εταῦ ὀρύζομεν 
ἐγγύθι τώφρον. 
443-464. ΟΩτιοά κοπρίος αΠηιιῖς 1έα εχ/πι]]φκοί: να]]απα Ίου τοι ΠΟΥΕΠΙ ας ΠΙΙΓΠΙ 

Ί]α ορίαίο 6556 νῖδαπας Ῥοεία Ἱία οχι]: πιονῖςδα πονιπι οριας ηνίδίατα ἀθογΙπ. 
Ίναπο αἆ ἀπο 4θος τος τοογίαν, ἵπ αι ήρας Ἱπν]άία ππ1δδα αΠθια Ῥοΐίος οορτίατί Ροίθ- 
χα, αἱ Νεριπτη, απ ππα οππη ΑΡοΙΙπΠθ πηατος Έτος εχκίγακογαί, (ποσα ΓΗΠΙΑΠΙ 
]α νοτερασαιγ οἨκοιγαίατη 1πὶ πονο Ίου να] εἀιιοᾶ οροτο.. Οοποπεπίας Πας 1]α 
4θ απάασῖα Αοπίνογαπηας ΘΗΠΠ(Ι16 οοηδο]αίιτ οπρίίοτ 6ο 1ρ5ο, θιιοᾷ οοη5θηΙΠΙΙΤΙΤΗ 
εταί, 6 Ἱπαπάαίο Πθοτο να[ατη λα Ροδίετῖς αππῖς ἀεεγείιγς 14 αιιοᾷ εκροδίέαπι 
νιάεβῖπιις Μ. Ῥτ. 

444. θηεῦντο μέγα ἔργον, πΙτα(ἱ δΗΠΙ.----44 5. ἐν τοῖσιι---44 7. ὅστις ἔτ᾽ ἀθανώτοισι νόον καὶ 
ὡηπιν ἐνίψει, Ἡ. 6. ἐρεῖ, (αἵ οοηδί]α 5πα αἆ ἆθος δέ γε]αίαγις 605116 οοΠδΙ]ΙΓΙ5, ς- 
ογοφ1 {ασίο 5ἳδῖ Ῥγορίίος τοάΚΙίγας. οκ ν5. 45ο.---445. οὐχ; ὁρύας δὲ τεῖχος, ὅ τε (Ρο 
ὃ αἱ ὅ γε. ὅ περ. Ῥτο ὅ.) ἐπειχίσαντο ᾿Αχαισί.----ἡ 40. νεῶν ὕπερ, ἵπ [τουῖε ΟΡΔΙΠΙΠΙ ο]αδῖς, 
απίο πανος Ῥαρρίρς 1. ϱΑΠΊΡΗΤΗ γθγδῆς.---ῄ5ο. ΑΟΠΙνΟ5 ΤΘΠΙ 8Ο ΟΟΠΡΙΠΟ ΟΓ805 πθς 
4δογΙπά. Ῥασθια απίθα οκροί ας φπθγῖθας, αιιοᾶ Ποτῖ ἀεθεῦαί ναίο οοπδι]ίο εί 540το 
Ραοίο οἱ απδρίοῖς Παραῖς. Οοπνεπίέ Ἠου ο 1ο Ποπαίππα ΠπάΙοῖο: ἀθογατη ἵγαπα 

πυρὶ πρήσαντες.] ᾿Εμπρήσαντες δὲ τῷ τα, τότε. ζΚριτός.] "Ἔκκριπος, ἐξειλεγμέ-- 

πυρί. τοῦτ᾽ ἔστι, καύσαντες. 433. Αµ- ος εἰς τὸ ἔργω. 435. Ἐξαγαγότες.] 

φιλύκη νύξ.] Τὸ καλούµενον λυκόφως, τὸ Έξω προελθόντε. «441. Σκόλοπας.] 

πρὸς ὄρθρο». τοῦτ᾽ ἐστιν, ὁ βαθὺς ὄρθρος ᾿Οξέα ξύλα, ἅπερ ἐπήγνυον τῷ τείχει. 

πρὸς τὴν λύγην, ὅ ἐστι, σκοτίαν' οἱοεὶ 4.14. Θηεῦντο.] ᾿Εθεῶντο, ἐθαύμαζον. 
λυκόφως τὶς ὃν, τὸ μὴ καθαρὸν φῶς, ἀλλ 447. Ἐνίψει.] Κυρίως μὲν, ἐπιπλήξει 

ἔτι σκοτῶδε. 434. Τῆμος.] Τηνικαῦ- διὰ λόγων. »ῦν δὲ ἀντὶ τοῦ, ἐρεῖ, καὶ 



118. ΝΙΙ. ΙΛΙΑΔΟΣ Η. ασι---μό7. 560 

τοῦ δ᾽ ἦτοι κλέος ἔσται, ὅσην τ ἐπικίδναται Ἰώσ' 

του ὃ ἐπιλήσονται, ὃ τ᾽ ἐγὼ καὶ Φοίβος ᾽Απόλλων 
ρω Λαομεδοντι πολίσσαμεν ὠθλήσαντε. 

Τὸν δε μεγ ὀχθήσας προσέφη υεφεληγερέτα Ζεύς' 

ὢ πόποι, Ἔννοσιγαι εὐρυσθενες, οἷον ἔειπες ; 455 

ἄλλος κεν τις τοῦτο θεών δείσειε "σημα, 

ὃς σέο πολλον ὠφαανρότερος χεῖρώς τε μένος πει 

σον ὃ ἡ ητοι κλεος ἔσται, ὅσην τ᾽ ἐπυνίδώτάνν Ἰώς. 

ἄγρει μὸν, ὅτ᾽ ἂν αὖτε καρηκοµέωντες ᾿Ἀχαιοὶ 

οἰχωνταν σὺν νηυσὶ φίλην ες πατρίδα. γαίαν, 46ο 

τείχος ὀναῤῥηξας» τὸ μεν εἰς ἅλα πῶν καταχευαι" 

αὖτις δ᾽ όν μεγάλην Ψαμόθοισι καλυνψαε, 

ὡς κέν τοι μεγα τεῖχος ἁμαλθύνηται Αχαιών. 

ὋὪς οἱ μεν τοιαυτα πβὸς ἀλλήλου, ὠγόρευον. 

δύσετο οὃ Ίελιος, τετέλεστο δὲ ἐ ταν Αχαιών. 4ός 

[βουφόνεον δὲ κατα κλισίας, καὶ θόρπον έλοντο. 

γήες δ) ἐκ Λήμνοιο παρέστωσαν, οἱγον ὤγουσαι, 

455. ἔξειπες. 458. νι]σ. ὅσον τ’. 
467. Ἐπιεπά. παρέσταν. Γοἴνον. 

451. γι]α, ὅσον τ’. 

465. δὲ Εέργον. 

Ῥεονοσατϊ, 5ἳ τοπ ατάπαπα φαποϊρίαπε ἄθογαπα ρασο Παιιά Ἱπαροίταία, Τεπηφιι Ίέα Ῥαγησα 
{ρ]σσπα. βποορδδίαα Ἠαβθτα: παέ ν. ο. Ῥτοίθκ]αϊ ἀοπα5 πιαηδί ἡμιτελῆς, Πισερία Γγι- 
αέγα, Πποπιάιίπι οι δαπριΐπε 9άΟΥΟ ᾖοδίία οἰεκίον καοτὶᾖοαθκοε Ίετον αριά ϱΟαιπῇ. 
ΤΗ ΧΥΤΠΙ. Τ5.---α51. ἐπὶ τόσην γαῖαν, ἐφ ὅσην ἠὼς ἐπισκίδναται. ΤΘΠΕΗΠΗΙΝ ΤποάἩΠι ]ο- 
απο απΙΩΝΗι--4 54. μέγ᾽ ὀχβήσας σταν]ίοτ ΙΠΡΟΠΙΙΟΘΗΣ, α]ίο φαςρίτίο ἀπείο: ΡαΓ- 
πα παϊταβοπε ραττα ἹπάΙσπαβοπθ.---456. τοῦτο δείσειε νόημα, Ίου αὖ Αελϊνῖς εχεορῖ- 
Ππίαπι ορα5, γα]]απα, σεῖχοε, αἳ ν. 440. νόον καὶ μήτιν----450- πρρατεῖ, Ἠοππογί, 5ειι Ἠο- 
πηοτῖοϊ Ῥοεία, ἴθπαρογ6 πα] 5αρεγβιῖςςα να] νονσαπας τηατὶ εχσιπαπῖς εί 
αππλα πα οἱανίε, (ο, Μ. ΕΤ. 5η.) 5 δαρογβαήςςρ ἑαζιτη αππατη θἱ ππθπηοτῖατη,----6τ. κα- 
παλεὔαι, μέμνησο. δύνασαι.---4θς. αὰ Ε. Όρετο εοπ[θοίο ραταπὲ 6ριι]α5 Αοβινί οἱ οάος- 
πφοιης.  Τ 58ης. 5υπί Ρίτα α νἰέαπα ΡεϊδοοσΗΠι Ἱοπηίπηπη φρεοταπ ία: πα. δἱρ]]- 
Ἰαθΐπι αἰοπάετο οἱ Ἱπκρίοτο ναί. 8ο οοπιπιθτοῖα πι οχετοῖίας Ατροπαιᾶσα αἆ 

λέξει. 45ο. "Ἠλασα».] Ἔσκαψαν, ᾱ- 

ρυξαν. 453. Πολίσσαμεν.] Τὴν πόλιν 

ἐτειχίσαμεν. ᾿Ἀθλήσαντε.] Κακοπαθή- 

σαντες, κοπιάσαντε. Δυϊκῶς 455. 

᾿Εννοσίγαιε.] Σείων καὶ κινῶν τὴν γῆν. 

Εὐρυσθενές.] Μεγαλοσθεγέ. 456. Δεί- 
σειε.] Φοβηθεη. 45ο. "Αγρει.] "Αγε 
δή. 463. ᾽Αμαλδύνηται.] ᾽Αφϕανίζηται. 

466. Βουφόνεο.] Βοῦς ἐθυον. 467. 

ἎΠες ὃ) ἐκ Λήμνοιο παρέστασαν.] Λήμ- 
γιοι, τὰς ἐξ ἔβους θυσίας τῇ ᾿Αϕροδίτη 

μὴ ἀποδιδόντες, καθ) ἑαυτῶν θάνατον 

ἐνομοθέτησαν. Την γὰρ θεὺν ὀργισθεῖσαν 

/ .” ε / ι / ω 

λέγεται τοῖς ἀγδράσι ἵμερόν τινα τῶν 

Θρᾳκίων ἐμβαλεῖν γυναικῶν, τῶν δὲ ἰδίων 
ἀμελῆσαι, καὶ καθέζεσθαι ἐφ᾽ ἠσυχίας. 

η 5 3 ΔΝ ΄ / 
Διέβαινον οὖν εἰς τὴν Θράκη», περιέπον- 

τες καὶ συμμιγνύμενοι ταῖς ἐνταῖθα. 
ο τν ο ον αν 

Ταἲς δε γυναιδὺ πῶν Λημνίων, έκτοπον 
΄ ) ”- ε/ / / λύσσαν ἐμπεσεῖν, ὥστε ψηφίσασθαι πά- 

σας ἀνδρεκτονεῖν. καὶ δη τῆς ἐπιβουλῆς 

ταύτης ἐπιτυχεῖ.. Γενομένου δὲ τούτου 
τοῦ ἀτυχήματος περὶ τοὺς ἄνδρας, φασὶ, 

.τ,/ Ν «ω ᾽ .- Ε. / 
ν ᾿Ἰάσονα μετὰ τῆς ᾿Αργοῦς ἐξωκεί- 

λαντα εἰς τὴν νῆσον, τῇ κρατίστῃ πασῶν 
. ο) κ 

Ὑψιπύλη μιγῆναι. ἐξ ἧς γενέσθαι τὸν 



80ο ΙΛΙΑΔΟΣ ἩΗ. α68---82. Ι1Β. ν11. 

πολλαὶ, τῶς προέηκεν Ἰησονίδης Εὔνηος, 

τό ῥ ἔτεχ Ὑψιπύλη ὐ ὑπ᾿ Ἰήσονι ποιμένι λαών. 

χωρὶς δ' ᾿Ατρείδησ, ́ Ἄγαμεμνοι καὶ Μενιελάῳ, 479 

δώκεν Ἰησονίδης α ὠγέμεν μεθυ, χίλια μετρα. 

ἔνθεν ἅ ἂρ δὐνίζοντο καρηκομόωντες ᾿Αχαιοὶ, 

ἄλλοι με χαλκώ, ἄλλοι ὃ αἴθωνι σιδήρω, 

ὤλλοι δὲ ῥ ῥµοῖς, ἄλλοι δ' αὐτῆσι [Αόεσσω, 

ἄλλοι δ' ὠνδραπόδεσσι' τίθεντο δὲ δαῖτο θάλειαν. 475 

παννύχιοι μεν ἔπειτα καρηκοµόωντες Ἄχαιοὶ 

δαΐνυντο, Τρώες δὲ κατα πτόλι ἠδ ε επίκουροι. 

παννύχιος δε σφι κακά μήθετο μήτιετα Ζευς, 

σµερθαλεα κτυπέων' τοὺς δὲ χλωρον δέος ἡ τν 

οἶνον ὃ ε εκ δεπόων χαμάδις χέον οὐδε τις ἔτλη 48ο 

πρὶν πιεευ, πβὶν λείψαι ὑπερμενεῖ Κρονίωνι. 

κοιμήσαντ αρ ἔπειτα, καὶ ὕπνου θωρον ἔλοντο. 

472. ἔνθεν ἄρ᾽ Εοινίζωτο Ἰες. ἐνθ᾽ ἄρα Εοινίζωτο. νε] ἔνθεν Εομίζωντο. 
474. νι]ς. αὐτοῖσι. 48ο. Γανον. 

Ῥτοχίτπατα απίο Τγοῖσα ἴεπιροτα αίαίοπι ταΓεγΠ(αγ.---471. µέθυ, χίλια µέτρα, ΒΡρο- 
φἴίθ, ΠΟΠ αἀπιοᾶιπα σαραοἵς ΤΠΘΠΡΙΙΓΟ ΡΕΠΙΙ5 6956 Ῥοϊι]ζ.---475. σίβεντο δὲ δαιτα θώλειαν. 
ἐποιοῦντο, ραταταη{, 6ριι]α5 ορίρατας. 

475. ΜοπποταδΙ]α Ἠωρο διπῖς αά το]ἱρίοδαπη 8θηδυτη νδίθρΙτη. απ 1Π κακὰ µήδετο 
νὶάθίατ Ἰαΐθγε, Παδιία 6.5ο {οπϊίτια Ῥγο οδίθµίο, ἵναπα ἀθοτιπα Ῥοτίοπάθηίος 5ἶνο ΤΈτο- 
ΠαΠῖ5 50/15, 5ἶνο πὔπίφε οκοτΟΙ. Ἐπ]πήπα απίθια ας (οπ]ίτια Ιδς ΤΠ ]ουῖς αἆ ΠΊΟΠ- 
{οσα Γάαπα παθπιοταπίασ Γγθηπεηίίας εὔίαπι αρ. Ηετοᾶοι. ΥΠ. 2. 

Εὔνην. Ἡ ἱστορία παρὰ ᾿Ασκληπιάδη ᾿Ανδραπύδεσσι.] Δούλοι. Τίθεντο.] Πα- 
ἐν τραγωδουµένοις. 471. Μέθυ.] Οἶνο. µρεσκευάζωτο. θΘάλειαν.] Θάλλουσαν 
Χίλια µέτρα.] Ἠτοι, οἴνου χίλια κερά- τοῖς ἀγαθας. 479. Κτυπέων.] Βρον- 

µια, Ἡ, Χιλίους χοέας. 470. Οὐήζωτο.] τῶν. Χλωρό.] ᾿Αντὶ τοῦ, χλωροποιόν. 

Οἶνον ὠνοῦντο. 47.4. Αὐτῇσι βύεσσι.] Σημαίνει δὲ καὶ τὸ νέο. "Ηιρει.] Κατε- 
Αὐταῖς ταῖς βουσί. Ὁπύταν δὲ πεὶ λάμβανε 4δΙ. Λεῖψαι.] Σπεῖσαι. 
πλήθους θρεµμμάτων διαλέγωνται οἱ Τοιη- 482. Ὕπνου δῶρον.] Περιφραστικῶς, τὸν 

ταὶ, κατὰ τὸ θηλυκὸν προφέρονται. 475. ὕπνο. 



ο ο ρουσος 

ΡΑΨΩΙΔΙΑ 9. 

ΑΒάΕΌΜΕΝΤΤὉἜΜ. 

Ν ΑΒΒΑΤΙΓΗ Ίος ντο ράσα Ττο]αποσαπα βοοππάα οὔπα Αοἰϊν]ς, 
π]έοτο Ῥοδε 5αροτίοτα ἀῑο ξασία; Ύπα {τασίο Ασαπιθπηποπίς αΠπίπιο, ἆθ- 
ορτηΙέασ δα νθκροταπι Ἰεσαβο πά Αολῑ]]οπι. Ίσα 5αο ποσο Ροσία Ἱα 
αχροπ!ς: 

Οοποῖ]]ο ἀθοσπα {ασίζο, πηπ]ς ΙπζογροδΙῇ», ἀσπιπίίας Φαρίΐογ ς1δῖ ποπ. 
Ῥ]ασστε, τί ἀδοτιπα αφ αῖς α]εοτα(τί Ῥασπαπέίαπα Ῥατεῖ ορίἑα]οίατ τ---29. 
Μποτνα κα]ίοπι Ἰσοο οοποσᾷῖ Ροδέπ]αξ, α6 οοπει]οτο Περας Αολνίς---4ο. 
Ίρ5ο ἵπ Τάαπι 9ο οοπ{οτέ, πάς Ῥασπαπα Ρτοδρίοῖί----52. Οοπστεςί Αολίνί 
εἰ Ττο]απΙ ρασπαπξ «πα Εοτέππα πδαπο αἆ πιθάῖαπι ἀῑοπι:---68. ἔππι 
ΑολινΙ ἵπ Εασαπα οοπγοτέαπίατ, στανίδις5 ρτοσθ]]]ς οἳ Εαἱστίθας Ῥετίογ- 
τ]---77. Εασίαπε Ιάοπιοποις, ΑσαΠΙΘΙΙΠΟΠ, πίθτηο αχ; Νεσίος 
61ο να]πεταίο Ἱπιρεάας νῖέα ἀἴπογππσοι ας Ἡσοοίοτα Ιηδίαπία: πα 
Ῥιοπποάςς. [Ἴγεςο Εγιδίτα οοπαρο]]αίο, ἈΝαδέοσεπι π 5ΙΠΠΙ ΟΠΣΓΙΠΙ 16- 

αἴρῖί, Ἡοσίοτί οσογτ---117. ο/ασαιο αππίσα, Ἐπίορθο, Ἱαδία ἱτα]θοίο, 
Ῥασπαπα τος{----1290. 

΄απα Πξοταπα τος ἵπ 6ο εταπέ, αὲ Ττο]απϊ ἴπ ἔασαπα νατοτοπίας, οππη Επ] - 
πηῖπο απίς θ01ος οαφπσο οοπξοτεϊΩ! ἈΝοσίος οἳ Ὠϊοπιοάςς οἱ 1ρ5 Επσίαπέ 
---1ς7. Ιπδοφῖας Ηοοίος, οί Τοπιθς1 εοην]οῖα Γαοῖς ὤστο ϱᾳ Έθτθῃ- 
Π---ασ1. Έτο]απος 5πο5 Ποτίαίατ πἆ ορριισπαπἆα οαδίτα---193, οἱ, ος 
Ιποϊαὶς ἵπ Ῥϊοππθάσπι ο Ναδίοτοπα, 1π. 15 Ῥαγδεηααπάϊς ρετοίαί---το7. 
{απο Ἠπος ος Ο]γπαρο ρτορρίοίοης σταν]ζογ ΙπάΙσπαία οππα Νερίιπο ασίε, 
---θ11. 6, Αολϊνῖς Ίαπα Ἱπίτα να]]απο οοπιρι]δίς, ΑσαπιθπιποΠΙ οοηκῖ]Ιαπα 
κα ]]οΙς οοπΗγπιαπά1 νοτρῖς Αοπίνοτιπα αππιος οἳ οὐξεδίαπάϊ «ᾖοναπῃ; 
ἔππι οδζοπ{ο οὔΏ]εοίο πηθ]ος 5ρος αρπακοΙίαγ---25ο. Τ{ΘΓΙΠΙ ΙΠοΓΕΙΟΠΘ 
ἵπ Ττο]απος ξασία πιασηαπη «ίπασαπι οὐαπες Ιπίογ οείετος Τδισος 5ασῖῖ- 
6 οπιϊκεῖς; οτι ἶ5, αὐ Ασαπποπηποπε οὗ νΙτίπίοπι Ἰααάσίας.---09. 5ᾶ- 
Ε]εα Ἡεοίοτεπα Ρε(βκεοί, ἨΗεείος, αππίσα ΑτοιορίοΙθιπο Ῥετοιβεο, ἆθ 
επστὰ Ρτοδί]θης καχο Ρῥτορίετπϊς Ῥοπογυπη----334.. απο Ιέεγαπι Ἡοοίος 
Αοβῖνος πίτα να]]απα 5ο τοοῖροτε οοσῖζ----349. 

Μπετνα αἱ ΄πο, 4ο Ζονῖν Ἱπαπίαίο σοπ(θκές Αολνίς 5αρρο[ίας 
Ἰαίατα οπσγα ΟΟΠΒΟΘΗΦΟ, πηῖδεα α ἆονο Ιτιάο ἀρίθιτεπίιγ---437. α ἆᾖονθ 
ἵπ ΟΙγπιραπι τενετοο οὔ]αγσαπ{Ιγ---484. 

Νοεία Ἱποταεπίο Ῥασπα Ιπίοτορίέατ: Ἡσθοίοτ εοποίοπθ [ασΐα, πα 
ποσία ουταπα δἰπέ, Ππροταῖ, οταςΏπο ἀῑο τοὐπίασταπάαπα Ῥασπαπι ἆς- 
παπαί----σ41. Ἑκοιθία Ῥετ ποοίθηι ασιπίτ--- ΠΠ. 

Ῥετ Ἠρταπι Ἠππο ἀθοταπι Ιπίογνοπίας οδ Παπά απο Τπ Ίοσο, ἴσααο αἆ 
Ῥτϊδοοσυπη Ποπαίππα 5Θη5ας5 απθϊηπίηας 5ογπιοπῖς Ιπάο]σπα οοπιραταξς. 
Ῥτίπιο δίαθῖτα 1π 6ο, φπος ο αρίέος 14 αοέατιΒ, αὲ Ττο]απϊ 5αρεγίογος Εαοβῖ 
ΑοΠίνος ἴπ ΦΙΠΗΠΗΠΗ ἀἰκοτίππεῃ αάἀπσαπέε, πέαο Ασαπισηποπαπα ἱπ]ασίας, 

ΝΟΙ, 1. σα 
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Ύπα Αοπί]]οση αβεοῖς, ραζθηθία Ιποθδεαξ, ἆθος α Ργ]ο αὐβίνίοτο ᾖαῦοί, 
αί φο]]]οοί 1ρ8ο 5ο]α5 Ῥ6]]1 Γογίππαπη ααπηπ]κίτος εοποῖ]]ο ἀθοτήπα Ἰαβ]το, 
απαπίαπα ορίοτῖς 45 Ροίση{ίοΥ »τ, ἀθο]αταί, πο παῖπας 8ἶπο οβοσίι Γοτο 
οτοαπί ; ΜΙποεγνα ἴππιοῃ ρογπα (6, αἱ οοπδΙ]]]ς Αομίνος αἀ]ανοί: τ---4ο. 
1/5ο οπσγα νασίας 1π Τα εοπεΙᾶοῦ, Ραρᾳηαπα ῥτοβρθοξατ!5,----δᾱ- Ῥασηα αἆ 
πηθ(Ιαπ ἀθιη ρτοςιοία Ἰαποῖριας θαπα(]ς Γαία Γτο]απογ πι Μαρογίογα 6956 
ἀοο]ατας Γα]πήπΙρς ]αοξῖς {θυτεί Αομίνος,----77. οἳ Ι{θγιΙΠΙ ΠΙΙ5Ο Γα]ππθ 
απίο Ἰ)Ιοπησς1ς ο γΓπα ΓΘΓΤΟΤΟΠΙ οἳ Γπσαπα Πο 13ο9--- 171. Ππαῖσπα- 
Ῥαπάα οοπβροσία Αομίνογιπα θίασο ἆ πο οοπδῖ]ῖω οπα Νερίαπο ασ]ίας, 
ας πα ]απῃ οχΙη Ἠαροπί, 100---211.. ΔΑί Ί]]α Ασαπιοπιποπίς πιθη{Ι 
οοπδίΠαπα δαρ]Ιοῖέ, 4ο Γἔπσαπι βἰδίαί 218. 5. ἨἘ]ιδάεπι ΑσαππθιιποΠῖς 
οῬίεείαί]οπο πιο» ο αρίέον οδοπίση ο616, ΠΙππα]ο, αποπα ππσαῖρα5 {θή6-- 
ραΐ, αὖ αηαῖ]α Ῥτα{οτνο]απίο πηῖ5ςο Γαοίο εἳ ἵπ αγαπῃ ἆονῖς Ῥτο]θσίο 245 
-θςο. Πτθγαπα Ίππο οπή ἠΠίπθγνα οοπΠδ]α ΠΕ; αἰίοτα Ίο, Ιποταίαπα 
5ποτίπη ἆᾳ ἆογο πιοτΙτογη ορΗνΙοποεπι οοπαιθδία, αγΠιΩΐ 56, 6ΟΠΔΟΘΠΣΟ- 
4ο οππι πποπο οστα ορα]αίαπ Αολῑνίς Ῥτοσγοξξα, {ονῖς πηπὶς αἩ 
Ἰτιάο οκ Τα πιῖδκα α]]αίῖς ἀοίοτεῖία ἵπ ΟΙγπιραπι τος: 350---437- «Τιι- 
Ρί(εν Ῥατ]]ο Ρονί εί Τρ8ε οκ Τάα 1π Ογπαραπι τοις Γαοία5 στανΊοτα αἶαχη 
ΠΠΙπα Ματ, οἳ οοΠΝΙΗΙ βῖ ταοπθπα οἱ παπα Ἱαοπ]οπίίας, αμα ἀπ παπι 

αΠας, οχροπῖ{ 438---484. ἆο 41ο γιὰς αἆ Α. 5. Πίστα 1π Τάαπι εοποσθάογο 
ᾖονοαπι νιάσρίηα5 Λ. ΤΡ. 94. Οδίογη τπαρδοάἷα οἶἷπα ]απά ία οδὲ ποπηῖπα 
ἡ κόλος μάχη, Ἱαιιᾶ ἀπβί6, απῖα ποσίο Ιποτιθηίο ἁἰτιπηξαν νς. ὃς. 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ 6. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 

Ζτισ ο ἀπαγορεύσας τοῖς θεοῖς μὴ ὃ ἑτέρῳ βοηθεῖ, τῶν στρατευμάτων, ἐπὶ τὴν 
Ἴδην κατέρχεται’ καὶ πρότερον ἶσον μαχομένους τοὺς Ἕλληνας, ἐλάττονας τῶν Τρώων 
καθίστησιν’ Ἡραν τε καὶ ᾿Αθηνᾶν ἐπὶ βοήθειαν τοῖς Ἕλλησιν ἐξιούσας ἐπέσχεν 
Ἶρις, Διὸς κελεύσαντας. Ἑσπέρας δὲ γενομένης, Έκτωρ ἐδημηγόρησεν ἐν τῷ πεδίῳ 
στρατοπεδεύεσθαι, καὶ πῦρ ὃν ὅλης νυκτὸς καίει». 

ΑΛΛΩΣ 

7 κισ καλέσας εἰς ἐκκλησίαν τοὺς θεοὺς, ἀπαγορεύει μετὰ ἀπειλῆς μὴ δ' ἑτέροις 

τῶν µαχομένων βοηθεῖ. ᾿ Αθηνᾶ δὲ αἰτεῖται παρ αὐτοῦ, εἰ καὶ μὴ φανερῶς συγ-- 
ο εδ ο το / Α , ν αῤτος ποσο ς ν 

χωρεῖ αὐτῇῃ τὴν τοῖς Ἕλλησι βοήθειαν, κἂν γνώµην τιὰ αὐτοῖς ὑποθέσθαι, ὡς μὴ 
/. Ν ΔΝ ω 9. 

παντάπασιν ἀπόλωνται. Συμπεσόντων δὲ εἰς τὴν μάχη», τὰ μὲν πρῶτα ἰσοπαλ]ῆς 
/. ΄ Δ λ . « -” / / « ο ΔΝ Δ ΄ πόλεμος γίνεται, μετὰ δὲ τοῦτο οἱ ρῶες βελτίονι γίγνονται ῥοπῇ κατὰ Διὸς γνώµη», 

ελα ΐρε -, ͵ ; ἂν όρη 
κεραυνοῦ πρὸ τῶν ἵππων τῶν Διομήδους ἐνεχθέντος, καὶ τῶν ἀριστέων φοβηθέντων καὶ 

3 Δ ον .ν ρω Δ η Φαν: ε/ β . . 
εἰς φυγὴν τραπέντων. Καὶ Ποσειδῶν μὲν προτρεπούσης αὐτὸν Μρας, βοηθεῖν τοῖς 
ϱ)- .ν ε .ω . - 

Ἕλλησιν ἀρνεῖται' ἀναθαῤῥησάντων δὲ τῶν Ἑλλήνων, Τεύκρου πολλοὺς τοξεύσαντος, 
.. τω η) π ω ΔΝ 

Ζεὺς πάλι τὴν νίκην ἐπὶ τοὺς Ἔρῶας µεταφέρει' ᾿Αθηνᾶ δὲ καὶ ρα ὀλίγον τῶν Διὸς 
ο παν. Ξ 

ἀπειλῶν φροντίσασαι, Κατίασιν εἰς τὸν πόλεµον, βοηθήσουσαι τοῖς Ἕλλησι. ἀλλὰ 
Ν 1 3 Ν ” / Γ 3 .. « / ΔΝ / ο, 

Διὸς ἐπ᾽ αὐτὰς Ἶρι πέμψαντος μετὰ ἀπειλῆς, ὑποστρεφουσι. Καὶ τότε Έκτωρ 
-. ” Ν΄ υ] .. ” 

πλησίον τῶν νεῶν ἐπαγαγὼν τοὺς Τρῶας, καὶ παῤῥησιασάμενος ἐπὶ τῇ νίκῃ, κελεύει 
ὃς ας μ ν 

αὐτοὺς πῦρ καίειν πρὸ τῶν νηῶν, καὶ φυλάσσειν, ὡς ἂν μὴ λάθοιεν Ἕλληνες φεύγον- 

τες, διὰ τὸ ἠττῆσθαι, ἐς τὰς πατρίδας. 

Θµτα, θεῶν ἀγορὴ, Τρώων κράτος, Έκτορος εὖχος. 
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Ἠοςσ μεν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πασαν ἐπ᾽ αἰαν, 

Ζεὺς δε θιών ὠγορῆν ποιήσατο τερπικέραυνος, 

ὠκροτάτη κορυφή πολυθερώδος Οὐλύμποιο 

αὐτὸς δὲ σφ άγορενε, θεοὶ ὃ ὑπὸ πάντες ἄκουον' 

Κέκλυτε µευ, πάντες τε θεοὶ, πᾶσαί τε θέαιναι, 5 

οφρ επω, το µε θυμὸς ἐ ενὶ στήθεσσι κελεύει. 

μήτε τις οὖν βήλεια θεος τόγε, μήτε τις ἄρσην, 

πειρωτω διακερσαι ἐ έμον ἔπος' ἀλλ ἅμα πάντες 

αὐγειτ ὄφρα τώχιστω τελευτήσω ταδε ἔ εργα. 

ὃν ὃ α ὧν ἐγὼν ὠπόνευθε θεών θελοντα νοήσω το 

ἐλθοντ᾽ ἡ Τρώεσσιν ὠρηγέμεν, ῆ Δανασίσι, 

4- νυ]ς. θεοὶ δ᾽ ἅμα. 6. ὄφρ Γείπω. Ἰεᾳ. ὡς. δ. ἐμὸν Εέπο. 9. τάδε ξέρα. 

Ἱ---4ο. Ὠϊο οτίο, οοποῖ]]ο οοποίο, ἀῑῑς Ἰπεενατοῖς αρίέου, πο απ ραρηαπα ρτοβεαηί. 
Οείογαπα πάπο 1]ο αρετίο νο]νῖι Τ]ιουῖάΙ ρτοπαῖδδα, ἀπ Ἐνο]απογαπη οαµ15εαπα. Ώθ]]ο 
τοατε δαρεγίογόπη, πε Αοληὶς ἀονιάεγίια Αολῖνος, εἰ ραίοπία Ππ]ητία. εἳ 1]αίτε 

Αμιοπιποπθιι Ἰπορνδας. ο, πά ΑΔ. 5. Νάπα απ αἀ ιο πασταία, δαπῖ, ρατῶπη οοπ{ῖ- 
ποραπίις ἵπ Γουαπα Ὀδ]] ααήπφας τοηίατα, απα, αΠηπαπαδἷα Ἱποενία εί νατία, Ττο]απὶ 
ταπάεπα δα) τασυῖ πιωαπ]α 5 τοῖρετο Επεγαπί οοασιῖ, Ῥαγίπα να]εῦαπέ αἲ παγγαΙοπεπα 
νααπάαπα ριαρηῖς πσι]ανίρας, αἰίετα. Ῥατίαϊς οί Μεπε]αῖ, ος, Ῥεγ]απίο Ττο]αποσυτα 
αγπιῖς Πίθγαπα κατητῖς, αἰίονα Ἡοοτοτὶς οἱ Α]αοῖς, 

3. Νοπ {πι ΤΠ. ΦΙΠΙΠΙΟ οποιπηῖπθ οοποῖο Βΐ, 5οά ἀῑοίαπα οπηΠΙπΟ Ῥγο ἐν τῇ ἄκρα, ἵη 
πιοηίο ΟἼγταρο. ΑΠῑετ Α. 4990. ααὈῖ ἵπ ΙπηπΙΟ νογεῖορ α ορίοεῖς τοιποία5 5εἀεί ο πρί- 
1θΓ.----4. θεοὶ δ ὑπήκονον πάντες Ἱ. το Ἴκουον Ἱ. τοξετεπά πα πα ρπῖας, 4 οὐδοφααθὶ 5απέ 
αξ οοπνοσα οοπγοπῖτεπξ. 

ς---α]. Οταϊῖο ρος 5ο πια]ενίαίο ο: ονῖς ἀΐσπα, ταπαγατη Ῥ]οπα, αἲ απθιιος ταγ]ος 
οἳ Ῥηΐνοος Ῥοείας οοπαραναία. Ντα, 1 θα 14 ἵρραπα Πο. ἀῑκογίο οχροπῖ, φαοά ο 
Ρίτος νο]ενας: «ὁ αέ ἸπίετάϊΙορνοε ἀῑς αὖ αακΏ]ο Ἐτο]απϊ ΑοἩνίκνα {εγεπάος 60 α]- 
δὲ ἀ σπα σπα οοης]Πο, αἱ τος Έτο]απογιπα Πογοῦ 5ρθτίΟς πρὸς τὸ τιμᾶσθαι τὸν Αχιλλέα. 
Μειποταπίας (απίπα θα, ἠ» αἆ επιποηίογες «ονῖν Ἰπίες ἆθος νῖγο, απῖθας α[ος 
ε0ρεῦΕ Ῥοσοί, «Ρδοίατε Ῥοϊεναπίς ϱποδπα «αἴθπα ππρπποτθπζας, οοἱΗσίτηας 5ολπηπιοᾶο 
οἱ καδρίοαπΏΓ ος 1ρ5ο οαΙΗΙΠΘ. 

7. μήτε τις οὖν, ΠΙΟ ἀῑοεπάογαπα, ααξ αας γὰρ Ῥτο δή. --ᾱ- διακέρσαι ἐμὸν ἔπος. δια- 
κόγψαιν ἀναπρίψαι παραβλναι. Ἡ. Π. 12ο. γν» δ' Αία:---ὅ ῥᾳ πάγλυ μάχης ἐπὶ μήδεα 
καίρεε Ζεύς. ----θ. ἀλλὰ συναινεῖτε ἐμοῖν πΙΘΟΙΠΗ ἵπ. ΙΠΠΙΗ οοΠδι]έθ. ἐς µίαν βουλεύειν Β. 

απο.--το. τάδε ἔ, ἔργα. ποῦτο τὸ πρᾶγμα. Ἀπίθα ἔπος. ου (ο γο]ο----1ο, 11. 7απρο ἐβέ-- 
λοντα ἐλθόντα ἀρήγει. ΊΝΒΠΑ θέλων ἔρχεσβαι α]ϊᾳιῖς ἀῑοϊέασ, τιὲ ἑκών. θί ἔρχεται ἀρήγειν. 

Σημαίνει δὲ ἐρυθρᾶς. Τοῦτο δὲ εἶπεν ὡς ἐπὶ σωµατο- Ἱ. Ἠώς.] Ἡ ἡμέρα. 

Ἐκίδ- 
αι ρε ἔ κ ο 

πολλά. ὅτε «εν τὸ κατάστηκκα της Ίμε- 
”. - ΔΝ Ν 

ῥρας. ὡς ἔχει ἐνταῦθὰ. ὁτὲ δὲ τὴν σωµα-- 
Ν / « ” οι .». . Ν ον ὁ τικὴν θεν. ὡς ἔχει ἐπὶ τοῦ, ᾿Ηώς δ' ἐκ 
/ κ. λ πλ ον - σα 

λεχέων. ὅτε δὲ τὸ ἀπὸ ἀνατυλῆς ἕως µε- 
/ ον ταάή, , ον 

σηµβρίας τοῦ ἡλίου διάστηµα. ὡς ἐν τῷ, 

Ὄφρα μὲν Ἰῶς ἦν, καὶ ἀέξετο Ἱερὸν 
ἦμαρ. ὁτὲ δὲ τὸ νυκτὸς καὶ Ἡμέρας διά- 
στηµα. ὡς ἐν τῷ, ᾿Ἠὼς δέ µοι ἐστὶν 

” . 
δε δνωδεκάτη, ὅτ ἐς "ἴλιον εἰλήλουθα. 

ν 
ροκόπεπλος.] Κροκωτὸν ἱμάτιον ἔχουσα. 

/ .. 

κροκοείκων, καὶ διαυγής. ᾿Απὸ τῆς κατὰ 
-” . / 

τὴν ἀνατολὴν χροιᾶς τοῦ ἡλίου γιγνοµένης 

ειδοῦς θεᾶς ποιούµκενος τὸν λόγον. 

νατο.] ᾿Εσκεδάννυτο, ἐσκορπιζετο. Πᾶ- 
σαν ἐπ αἶαν.] ᾿Ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 

9. Ῥερπικέραυνος.] Ὁ τερπόµενος τοῖς κε- 

ραυναῖς. Ἡ, ὃ τρέπων τοὺς ἐναντίους κε- 

ραυνοῖς. τοῦτ' ἐστι, καταγωνιζόµενος. 3. 
᾿Ακροτάτη κορυφῇ.] Τῇ ἀκρωρείᾳ. Πολυ- 
δειράδος.] Πολλὰς ἀνατάσεις ἔχοντος, καὶ 

ἐξοχάς. 4. Αὐτὸς δέ σφυ.] Αὐτὸς δὲ 

αὐτοῖς. 9. Διακέρσαι.] Διακόψαι, ἄνα- 

τρέψαι. 9. Αἰνεῖτε.] Συγκατατίθεσθε. 
Τελευτήσω.] Ἑϊς τέλος ἄξω, πληρώσω. 

ο 3 
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πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπόνοε" 
{ η μη έλων ῥῥγω ες Τάρταρον περόεντα, 

τήλε µάλ’, ἠχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐ ἐστι [βέρεθρον, 
ἔθα σιδήρεια/ τε πύλαι καὶ χάλκεος οὖδος, 15 

τόσσον ἔνερρ᾽ ᾿Αίδεω, ὅσον οὐρωνός ἐστ ἀπὸ γαίης' 
γνώσετ ἔπειθ, ὅσον εἰμὶ θεων κώρτιστος ἁπάντων. 
εἰ ὃ ἄγε, πειρήσασθε θεοὶ, ἵνα εἴδετε πόντες. 

σειρην ο. εξ οὐρανόθεν κρεµάσωντες, 
πάντες ὃ ἑζάπτεσθε θε, πασαί τε θέωµαι" 29 

16. ᾿ΑΕίδεω. 

ΒΙπη]]ς Ίουις Β. 301, 202.---12. οὐ κασὰ κόσμον. ἀμόσμως, 6πῃ ππᾶρπο ἀθάθοοτε, {α.6. 
τθα{ρῖε: αἱ ΟΠΗ ἐλεύσεται, ἀνελεύσεπαι, ]ππκοτῖβ: ναι πληγεὶς ἀκόσμως, Ρτορίθγ πιοάΠ, 
ἀῑτῖς πιοβῖς. Ἱία Εα]πιῖπθ Ῥογοιδδιῖς α πιο επί. ἈΗρ. Β. σύθ4. πεπληγὼς-- ἀεικέσσι πλη- 
γᾷσι. ΊΝαπι Εα]πηῖπα οοετοθί οί οαδὶραῖῦ 49ος οαρίίετ. 1Πῇ. 455. δἳ 4ο5. Ο. 117. οἳ. αἆ 
Αρο]]οά. 1. 2, τ1.--- 12. 54. ρεία εαπί α Ῥαπα Τπαπίρις πβϊσία: ΟΠ ρογολδί Γα]η]- 
πῖριις ἵπ Γατίαταπι {π6γο ἀθίγαςί: 46 41ο ν. Ηεκιοαϊ Τ]θορ. 717. 5ᾳ. οἱδῖ ποῖπα οπιηῖα 
οκ ϱ0 ἵπ Ἠοπηθτιπι απς[ογϊς πο επῖτα ΥΘΓΦΑΙΗΙΙΣ 1Π. δγκίθπιαίο ΡΙή]οδορβίεος πθς 
Ίρεα Ἡοπιοτίσα παΏῖηιιθ βἲρί οοπησίαπί οἱ Ππίον 5ο οοπνεπῖαη{, ο 1 θις. Ίρο Παδίταπᾶα 
ευπές πε, 478---4δ1. Ἐ. 203, 4- 274 9. Ἑ. δ0δ. Ἀαἱς αεί οποτε: ἵπ οκίγθιπο Οος- 
ἀθεπία θσαν. 6956 5οθς: 1μίάσπι Ἡαάσηπ, εί Αάῑέαπι αά 1ΙΠ{6ΓΟ5, 86. Ότοιπας Ἱπέτα 
ἩἨαᾶσι πΙπΙισήςο Ιπίθγνα]]ο 6ὐφο Τατίατιτη, Ῥαταίγπη ναἰϊβδιππαπα, 1π 41Ο ονπαπᾶο 
ἀϊνθιδογαπα ρορίαγαπα ]αοἱπῖο Ἰηβρτία δαπί ΤἘΠεοροπ] 722. 5. 749.54. Οτεθῖία εδε 
ἴθυγα 6556 ἵπ τηθ{ο Ροδίέας αργα 61Π1 ὦλρ, οἱ 5αρνα ΆΘΤΕΠΙ αἰθήρ. ΙΠπῆγη ἴΘΓΓΩΠΙ Άδης 
οί εαὐίετ Ἠππο Τάρταροςι---10. Βοτηπία 46 «αΐεπα Ἠαο ΠἩοπιεχίσα Ἱπρεπϊς 5εγογαα 
το πφιιθηᾶα δαπές πΙπο 1π Ῥοδία απἸφίογο νθγβαπατ, ἵπ 110 πλ] αὔιά ἀερτο]ετ- 
ἀἴπιας, «παπα ταάΙογθπα αΠφπαπα ποοπθπα Ροδίία5 εἰοπιοπίογυτη, α1σρ αρροαπηας, αέ 
οσ]ο «αὴςῖί 4ο, αοτῖ ἴοττα οἱ τπατο, πῖηιια ϱα αρία ΙΠίετ 5ε 6ἱ ποχα αἰηῖ, Ἱία πί ἃ 7ουθ 
1η οβ]ο φας ππαπαι, ΟΠ{6Πα 1Π0γθ, ἰρηραπίαν, {πο αππιαάνοτίας. (Οομπιοροπῇ5 
Ίχσο Ἰοειτη Γεοίςε, Ῥος 5ε ραϊΐος: απ α πιάΙοτίντις οσίρ αἁ εαμίίλοτα βαπί ΡτορΓθδ- 

18. ἵνα Γείδετε. 

12. Οὐ κατὰ κόσμον.] Οὐὖ κατὰ τὸ πρέ- 

πον, οὐκ ἐν τάξε. 13. Ἡ μυ.] Ἡ 

αὐτόν. “Ἑλών.] Λαβών. Τάρταρον.] Τὸ 
ὑπὸ τὴν γῆν ἐσκοτισμένον µέρος κατώτα- 

τον τοῦ ὧδου, καὶ ἐν βαθυτάτῳ κείµενον 
τόπω. Ἡ τὸν χαλεπὺν καὶ δυσχερῃ 
λέγει. ᾿Ὠνόμασται δὲ διὰ τὸ ἐκτετα-- 
ῥράχθαι καὶ συγκεχῖσθαι ἐν αὐτῷ πάντα. 
Οἱ δὲ τὸ ἀφώτιστον µέρος τῆς οἰκουμένης 
ἀπεδέξαντο. ᾿Ηερέεντα.] Τὸν ὁμιχλώδη, 

14. Τηλε.] Πόῤῥω. Βά- 

θιστο.] Βαθύτατω. Ἀέρεθρῳ.] Βάθος. 
15. Σιδήρειαι.] Σιδηραῖ. 
δές.] Χαλκῃ εἴσοδος, ἢ ἡ σκληρὰ καὶ ἰ- 
σχυρά. 16. Τόσσον ἔνερθ' ἀῑδεω.] Κα- 

Δ / 
και σκοτειγΏγ. 

Χάλκεος οὐ- 

τωτάτω τοῦ ὧδου. Τοσοῦτόν φησι τὸν 

πμ «ὐεοτωα, τοῦ ἆδου, ὅσον ὁ 
οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς. 
σφαιροειδῇ τὸν κόσμον συνίστησι, κέν- 
τρου λόγον ἐπέχουσαν εἰσάγων τὴν «γῆν, 

4 
Διὰ δὲ τούτου 

καὶ τὰς ἀπ᾿ αὐτῆς ἐκβαλλομένας εὐθείας 

εἲς ἑκάτερα τὰ πέρατα ἴσας λέγων εἶναι. 

Τόσσον ἔνερ' ἀἴδεω.] Ὡς τὰ οὐράνια 

τρία διαστήματα ἔχει, ἀέρα µέχρι νεφε- 

λῶν, εἶτα αἰθέρα µέχρι τῶν φαινομένων" 

οὕτω καὶ ἀπὸ γῆς εἰς ἆδου, εἰς τάρταρον. 

Δηλον δὲ, ὡς οὕτω σφαιροειδὴς ἡ γη. 

17. Κάρτιστος.] Γενναιότατος, ἰσχυρός. 

18. Πειρήσασθε.] Πεῖραν λάβετε. 19. 
Σειρὴν χρυσείην.] Ἄλυσω. Ἀρυσῆν δὲ 
πρασέθηκε, βουλόμενος τὸ πρᾶγμα ποι- 

ητικῶς δεῖξαι. 

οἱ δὲ ἀλληγορικῶς, τὸν ἥλιον. Σειρὴν ἐξ οὐ- 
ῥρανόθεν κρεµάσαντες. καὶ τὰ ἑξῆς. Κατὰ 

ν 
Καὶ οἱ μὲν κυρίως οὕτως. 

μμ ο κών ες ς ιν 
τον μῖθον ι Ζεὺς εαυτον τασσει επι του 

ον Ἡ μμ. 
οὐρανοῦ, ὃν κλήρῳ λαχὼν, στοιχεῖον εἶχε 

μας κ ώς ος 
τοὺς δὲ λοιποὺς θεοὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς αὐ- 

τῆς κοωῆς ὑπαρχούσης, ὥστε αὐτὸν καθ- 
ελκυσθῆναι ὑπ αὐτῶν. Ἐξ οὐρανόθεν.] 

Δ Ν 

Περισσὸν τὸ ἐξ. 32ο. ᾿Εξάπτεσθε.] 
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ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐρύσαιτ’ ἐξ οὐρανοθεν πεδίονδε 

Ζην' ὕπατον µήστωρ, οὐδ εἰ μάλα πολλὰ κάμοιτε' 

ἀλλ ὅτε δη καὶ έγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ε ἐρύσσαι, 

αὐτῆ κεν γα ἐρύσαιμ’ Β αὐτη τε θαλάσση" 
3/ 

σειρην μεν κεν ἔπειτα περὶ βίον Οὐλύμπειο 3-6 

δησαίµην' τὰ δε κ᾿ αὖτε μετήορα. πάντα γένοιτο. 

τόσσον ἐγὼ περί τ' εἰμὶ θεῶν, περι τ᾽ εμ ὠνθρώπων. 

Ὀ] Ἂ Ὡς ἔφωθ” οἱ ὃ) ἄρα πάντες οκην ἐγένοντ το σιωπή, 

μῦθον ἆ ὠγωσσάμενοι' μόλα γαρ κρατερῶς ἀγόρευσεν. 

ὀψὲ δε δη μετεειπε θεα γλαυκωπις Αθήνη 3ο 

Ὢ πάτερ ἡμετερε, Κρωίόη, ὕ υπατε κρειόντων, 

εὖ ';υ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν, ὃ ο τοι σθενος οὐκ. ἐπιεικτόν' 

ἀλλ᾽ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ αἰχμητάων, 
ο) Ν ο ων 3 ΄ ” 

οἱ κεν δη Κοικον οἶτον αγαπλήσαντες ολὠνται. 
. ο) ΄ Ν ο / υ « εν / 

ἀλλ ήτοι πολεµου µεν ὠἀφεξομεῦ .» ὡς συ κελεύείς. 35 
ν 5 / ς ὅ ϱ) ῤ 9. 

[βευλὴν ὃ Ἀργείοις ὑποθησόμε » ητις ὀΥήσει, 

1. οὐκ ἂν ερύσαιτ’. 23. ἐθέλοιμι ξερύσσαι. 24. Γερύσαιμ’. 
20. νι]. ἀγόρενεν. 80. µετέξειπε. 32. [ίδµεν. Ἀς. γι]σ. εἰ σύ. 

β:θ.---22. µήστωρ ἃαὰ Ῥτιάθηβῖαπα «Ροοίατθ, Ίππι πποπίθιπα, τας Ἡ. 366.---53. πρύφρων 
ἐθέλοιμι 5 Ηυαθτῖέ δἷο Γασετθ. τις ἑκὼν αάῇοῖ 5οἱεί.----25. περὶ ῥίον Οὐλύμποιο ἵξεγατα ΠΠΟΠ- 
ἴσπι ππθμιοταί, δα. οπουπῖπα Μαρεπίονας ϱἳ ππο φιήάσπι 4ᾳ εκίτεπια αἰίφια Ῥατέε 
Ῥτοπηϊπεπίο Ἰοηἴ σας, πάς Ῥγοδρεοίας ἵπ ἴθγταπα θ5δοί, τί επικ Ῥο55οί ας του]ποῖσϊ 

οπίοπα.. Ἑ τιαιοπί ας οίαῦας Ἠτεο τερείῖς5ε νἰάθίας Ῥοεία. Μεπηπϊς απἴεπ ΤΠΟΠ- 
δ, σπα ορΏ5θδδι5 ἀθοσιπα ἵπ πιοπίθ Γαοίας 65δεῖ, νς. 4----20- μῦθον ἀγασσάμενοι Ρευ- 
οιιαςὶ Ἠῖς ἀῑσεῖς ας Ῥεγοι]5ί. οξ. αἆ Ἡ. 41. κρατερῶς ἀγόρευσεν. ἆθ τηϊηὶς. Ἠἱο κρατερὰς 
ἐνιπὰς Πυῖ ἀῑνΙε. Ἐϊ Α. 25. κρατερὸν δ' ἐπὶ μῦθον σελλε αρα σθένος οὐκ ἐπιεικπὸν. ποσά 

πο εἴκει, οθ(1έ, αοᾶνθε, . 6. ἵην σετα. αέ Ίπτη Ε. 802.---34. οἶτον ἀναπλήσανσες 5υΏθιΙΠ- 

το5, (ο]εταπίθς. τξ Ο. 132. κακὰ πολλώ. ἘὨποίιπι αῦ αἹίοτο: τρίτο Γαίωη, ἀναπλή- 

Ἐξαρτᾶσθε, ἐπιλαμβάνεσθε. 01. Οὐκ ἐφ ἵψους. «7. Περίτ᾽ εἰμί.] Διαφέρω 
ἂν ἐρύσητε.] Οὐκ ἂν ἑλκύσητε. 90. Ὑ- τῇ δυνάµει. 30. ᾿Αγασσάμενι.] Θαυ- 

πατον.] Μέγιστο», βασιλέα. Μήστω- µάσαντες. Κρατερῶς.] ᾿Ισχυρῶς, ἄπο- 

ρα.] “Ἱκανὸν ἐργάσασθαι. βουλευτικόν. τόµμως. ΔΙ. ὮὪ πάτερ ἡμέτερ.] Αἱ 
99. Πρόφρων.] Μετὰ προθυμία. 34. τοιαῦται προσφωνήσεις σηµαΐνουσι, τὴν 
Αὐτῇ κε γαίῃ.] Σὺν αὐτῇῃ τῇ γῇ. σὺν ᾿Αθηνᾶν ἐκ μόνου Διὸς γεγεννῆσθαι. Καὶ 
τοῖς ἀνθρώποις. Ἐρύσαιμι.] Ἑλκύσαιμι. γὰρ οὔτε Ὅμηρος, οὔτε "Ἡσίοδος, µητέρα 

95. Σειρὴν μέν κεν ἔπειτα.] Ενταῖθα αὐτῆς παραδίδωσιν. "Ύπατε κρειόντων.] 
οἱ µέν φασι τὸν Ὅμηρον αἰνίττεσθαι µον- ἈΒασιλεῦ βασιλέων. 33. Εὖ νυ καὶ ἧ- 

αρχίαν, καὶ δηλοῦν, ὡς ἑνὸς ἐξηπται τὰ µμεῖς.] Σαφῶς ἤδη καὶ ἡμεῖς. Ἴδμεν.] 

πάντα. Οἱ δὲ ζητοῦσι, πῶς πάντων πε- Οἴδαμεν. Ὅτι τοι.] Ὅτι σοι. ὁπόσον 

ριγίνεται ὁ Ζεὺς, ὃ ὑπὸ τριῶν µόνων ὃε- σοι. Σθένος.] Δύναμις. Οὐκ ἐπιεικτό.] 

θεὶς, καθά φησιν ἐν τῇῃ ᾱ. “Ῥητέον οὖν, Οὐκ εὐσυγχώρητον. ἀνύπεικτον. 93. Ὁ- 

ὅτι ἐκεῖ μὲν ἐπιβουλῆς η ἰσχύς ἐνταῦθα λοφυρόμεθα.] Λυπούμεθα, θρηνοῦμεν. 34 - 
δὲ ἐκ τοῦ φανεροῦ τὸ κρατεῖν.. Περὶ ῥί- Οἶτω.] Μόρω, θάνατον. ᾿Αναπλήσαν- 

ον.] Περὶ τὸ ἄκρο. Η, ῥίω, ἀπὸ τοῦ τες.] ᾿Αναπληρώσαντε. 3ς. ᾽Αφεξό- 

περιῤῥεῖσθαι τοῖς ὄμβρεις. 396. Δησαί- μεθα.] Παυσόμεθα. 36. “Ὑποθησό- 
µην.] Δήσαιμι. Μετήορα.] Μετέωρα. µεθα.] “Ὑποδείξωμεν, συμβουλεύσωµεν. 
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ὡς μη πώντες ὄλωνταν, ὀδυσσαμενοιο τεσῖο. 

Την δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 

ῥαρσει, Τριτογένεια, Φφίλον τέκος οὐ νύ τι θυμῶ 

πρόφρονι μυθομας Εθελω δὲ τοι ἤπιος εἴνοι. 4ο 

Ὃε εἰπων, ὑπ᾿ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ ἵππω 

ὠκυπετα, χ χρυσεήσιν ἐθείρησι κομόωντε. 

χρυσον δ᾽ αὐτος Ἔδυνε . περι χροῦ, γέντο ο ἱμάσθλην 

χρυσείην, εὔτυκτον, 6ου δ᾽ ἐπεβήσετο δίφρου, 

μάστιζε δ) ελάων τὼ ὃ οὐκ ἀέκοντε πετεσύην 45 

µεσσηγυς γωίΐης τε καὶ οὐρανοῦ ὠστερόεντος. 

Ἴδην ὃ) κανε πολυπίδοκα. μητέρα θηρών, 

Γάργαρον, ἔνθα δὲ οἱ τέμενος, [βωμός τε θυῄεις. 

41. Γειπών. 432. χρυσέῃσι Γεθείρῃσι. 44. ἐγοῦ. νιι]ς. ἐπιβήσατο. 
45. ἀΓέκωτε. νιι]µ. ἄκοντε. 48. δέ Εοι. 

βειν τὴν µοίραν. Δ. 17Ο. ὄλωνταί κεν, ροτίριιηῖ.---37. ὀδυσσαμένοιο τεοῖο. ὀργιζομένου σου. 
Ἀα]ίοπι ϱγαπηππα(ῖορ ΒογΙΡΘΠάΙΙΠΗ πεεῖο. ϱΧ σέο. σεῖο, σεεῖο. πιὲ ἵπ ΑΡο]οπῖο ἔετο οονπαρέαπα 
ΤΠ ἔστο 1. 1932. θἵ αἱ. Ὑετιπι Α]εχαπατιηϊ ἵπ Ἠου ἱτερίάατιηέ.---4ο. οὗ νύ τι θυμῶ πρύ- 
Φρονι µυβίομαι. ἨΟΠ Ιπ[εςίο αΠΙπΙΟ Ίσρο Ἰοηπος.. Ἡ οοπίεκίο οἱ ποχκι.---Ηϊς ἀῑσῖς οτι- 
Ρίέος οοηβΙΠαπη κο]ν]ς, οἱ ΟΙγταρπα τοἨπαι]ές αἲ 4 ἵπ ΟΙγπαρο τοππαπθηέ. Ταφιε 
Ἡλ 8604. 4θο5 5εἀθπίος ἵπ Ο]γταρο πιαιπογατὶ νΙάεβίτηις, «άποπεπα 100. δή. οί Ξ. 153. 
4. Ματίοπι Ν. 524. 4805 οβί6ΓΟΡ ΟΙΠΠ65 Δ. 75. 84. 

4ἷ---δ4- ο αρίίοτ ρτοβεσίις ες ΟΙγπαρο ἴπ Τάι οοηρἰἀθέ, τί Ἰπάς ραρηαπα Ρνοβρ]οῖαί. 
ο ο;ονο οπτγι νεσίο Ίουας οἰαβαίοιις---«χαλκόποδε χθ[οτίασγ αἆ τούς Ῥεάπτας τί ἵπ ου 
ας εἴπηίῆρις Ῥ6ς οπιπθπα απηιαίεπα πηγη Ίσαπη.  Ψἱάο νεὶ Αροιοᾶος. Ιπά. οὲ 
Κοορρ. αἲ . Ἱ. Βομο]. Ὀτ. ο Εκία(λ. αἲ Ν. 23. ΙΠΟΔΟ στερεόποδας ΠιοᾷΟ ἠχόποδας {αοθ. 
Ἀεγνανίέ Ἠου ορϊ(πείοη Ῥορίαγαπα Ἠδαδ, οππα (γαρίοογη μπα αΠΟΓΙΠΙ, χαλκόπους 
Ἐριννὺς δὲ αριιὰ Ἀορ]ιου]. ΕΙ. 491. εἳ δἷο αἱ.----σισύσκετο, ῥτορτῖθ ἔπειεν, ἱπίθηαϊές παπς 
2ιαέ Εαά ρα ὑπίογιἱς, δὲ, ταἳ 1ρ8ῖ Ἱπίριάθγοπίαις 1 ΟΙΓΡΗΤΗ.----43- Ίζρυσὸν, ΔΤΠΙ 811ΓθΗ., 
Ἰοτῖσαπα οἵπα «Ἠρθος θἱδί χωτων 5ῇθδςο ἀευεῦαί Ἰοτίοα, 4ε 4πο Ε. 726.---γέντο δ) ἐμά- 
σθλην. εκ ἕντο, αὐ ἕω, πθ ἕλω. Ι4εΠΙΠΙ1Θ ἕνω. λαμβάνω. 47. Τά48πι μητέρα θηρῶν. Υἱᾷες 
απθϊηαϊ φογπηοπῖς νοδεϊρία. Ίπ 60 απίθπη, αιιοά ᾖοσι9 8αοεγ εἳ αγα «Τουϊς πι Τα Ρε, 
Βηροπάϊ 5εάσπα «ονῖς ἵπ Τα {απίο ππα]ος Εις ορροτπΙέας.---ΦιΙά 5ἳέ, φιιοᾷ πολυπί- 
δακα αργρε]]αί, ῬραίεΡῖέ εκ ΠΙΠΠΘΤΟ αΠΠΠΙάΠΙ 1η Θ0 οαατιεπίαπα Μ. 29. δή. αἀά. Ἀίταῦ. 

Ονήσει.] ᾿Ωφελήσε. 37. Ὄδνσσα- ἕί. 43. Χρυσὸν δ' αὐτὸς ἔδυνεν.] ᾿Αντὶ 

µένοιο τεσῖο.] ᾿Οργισθέντος σου. 30. τοῦ, χρυσῆν πανοπλίαν ἐνεδύσατο. Γέν- 

Τριτογένεια.] Όμηρος μὲν, τὴν τὸ τρεῖν το.] Έλαβε. Ἱμάσθλην.] Μάστιγα. 
καὶ εὐλαβεῖσθαι γεννῶσαν τοῖς ἀνθρώ- 46. Μεσσηγύς.] Μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ 
ποις. πολεμικὴ γὰρ Ἡ θε. Οἱ δὲ νεώ- γῆς. ὅ ἐστι, δι ἀέρς. 47. Πολυπί- 

τεροι, τὴν παρὰ τῷ Τρίτωνι ποταμῷ Ὑεν- δακα.] Πολλὰς πηγὰς ἔχουσαν. κάθυ- 
νηθεῖσαν. ὅς ἐστι τῆς Λιβύη 4Ο. «γρο. Μητέρα θηρῶν.] Πολλὰ θηρία ἐ- 
Πρόφρωι.] Ἐῷ ἐκ φρονήσεως, καὶ διαθέ- Ἅουσαν. θηροτρόφον. 49. Γάργαρο.] 
σεως. Μυθέοµαι.] Λέγω. Ἠπιος.] Πρᾶ- Τὸ ἀκρωτήριον τῆς Ίδης. "Ἠτοι ἀπὸ τοῦ 
ος, προσηνής. 41. Τιτύσκετο.] Ὕπε- «γαργαρίζειν καὶ ἀναδιδύναι τὰ ἕδατα. 

ζεύγνυε τῷ ἅρματι. ἠτοίμαζε. Χαλκό- Ἡ ἀπὺ μεταφορᾶς τοῦ ἐν τοῖς σώμασυ 

ποδας.] Στερεύποδας. 4. ᾿Ωκυπέτα.] ἡμῶν γαργαρεῶνος, τῆς λεγομένης στα- 
Ὠκυπέτας, ταχεῖς. τοῦτ' ἔστι, τρέχω- «φυλῇς. Καὶ γὰρ ἡ σταφυλὴ ἀπὸ παχέος 
τας. ὑπερβολικῶς. ᾿Εθείρησι.] Ἰόμαις, εἰς λεπτὸν καὶ ὀξὺ λήγει. Ἱρία δέ εἰσιν 
ταῖς ἐξ ἔθους ἐπιμελείας ἀξιουμέναις θρι- ἀκρωτήρια τῆς Ίδης. Λεκτὸν, Γάργαρον, 
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ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε πατηρ ἀνδρων τε θεών τε, 

λύσας εξ ὁ ὀχέων, κατα ἠέρα πουλὺν ἔχευεν. σο 

αὖτος ὃ) εν κορυφήσι καθεζετο κύδεῖ γαίων, 

Εἰσορέων Τρώων τε πόλι καὶ νῄας Αχαιών. 

Οἱ ο αρα Φδειπνον ἔλοντο καρηκοµέωντες Αχαιοὶ 

ῥμφα κατὼ κλισίας, πο δ) αὐτευ θωρήσσοντο. 

Έρωες ὃ) οὖθ ἑτέρωθεν άνω πτολιν ὁπλίζοντο 

παυρότεροι" μέμασαν δὲ καὶ ὣς ύσμιη μάχεσθαι, 

χρειοι ἀναγκαήη, πρό τε παίδων καὶ πηβὸ γυναμκῶν. 

πασαι δὶ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ ὃ) ἔσσυτο λασε, 

πεζοί θ) . ἵππηες πε πολὺς δὶ ὀρυμαγδος ὁ ὀρώρει. 

οἱ ὃ ὁ στα δή ῥ ρ ες ῶρον ένα ξυνιόντες ἵ ἐκουτο, 6ο 

σύν ῥ ἔθαλον ῥ μους, σὺν ὃ' ἔγχεα, καὶ μενε ὠνδρων 

χαλκεσθωρῄκων' ώταρ ὠσπίδες ὀμφαλόεσσαι 

ἔπληντ' ἀλλήλησι" πολὺς δ᾽ ὀρυμωγδος ὁ ὀρώρει. 

ενθώδ. ἅμ' οἰμωγή τε καὶ εὐχωλη πελεν ἀνθρῶν, 

ὀλλύντων πες καὶ ὀλλυμένων) ῥεε 9) αίματι γαια. 65 

ὄφρα μεν γὼς ἦν καὶ ὠεζετο ἡ ἑερον ἥμαρ, 

γι ὥι 

55. νυ]σ. δ) αὖ ἑτέρωθεν εἲ ὡπλίζοντο. 

ΧΤΠΙ. ρ. 874. Ἑ.---ετ. κύδε γαίων. εαδιπάις: εἰαίο οτε εξ απίπιο. ΘΟιιοά ν. 52. 
φαρίτετ αἀκροσία τοῖς οί οἰηςεῖν ἀο]εσίαίας, ρεοίαῖ ο, φποά ραπάετο 5ο]εί Ῥάρπα, 
τοβοχε, οεράο ντοναπαι: αξ Ἡ. 61. οἱ αἱ. αάάς Φ. 380, 399. 

5α---σο. Ῥτοθιιπί πα Ῥασπαπι πίτίπηιιθ οορί8.---55. ὧνὰ ππόλι" ΠΒ ἵπ ΡΕΠΙ, 
Ῥαγεῖπα φα]έθπη, 5ε τουθρεταπέ: ν. αρ. αἆ Ἡ. 27ο. 38ο.---5Τ. χρειοί ἀναγκαίη, ΡτΟ ὠνάγκη. 
---δδ. πᾶσαι πύλαι. ΠΟΠ ΟΠΙΠΕΝ: θἰὶ Ῥ]ιγος τοις Ρονίς αριιά 5ειίογθς πιεππογαηζαὰς 
Ἠοππθγις πιοπιοτας παπα Ρογίατι βοσαπι, 4195 αἀνοτεις Αολίνος ἀποες προς 
απίθτη οἱ οεί ἀἱσθγο πύλας" ΠΟΠ πύλην, οἶδὶ 4θ πα Ροτίας απέ οπίτα /0γεδς αξ ]8τα Β. 
8ου. νἱάΐππιις. εσὲ 44θο: Ῥοτία φιαπία φιαπία εγαέ εσῖ αρετῖα. 

6ο---Τ4- Ππῖας ράμπα Ῥτππο Εοτπα αθήπφς Ρατ: Ῥοσῦ πηθγϊάϊοπαι Αοπίνογαπα 
{οτίαπα Ἱπολπαία. Ἰμοσα5δ οσὲ Ἱπίογ ποὐ]]ςκίπιο5, οταθίοπθ τθγαπα νπι οἱ ἴδγτογεπι 
πεηιαπίας φποπι εἴαπα Χεπορμον απίο οσα]ος Ἰαβιιῖκκα Ριαίιτ Ἠε]εῃ. ΤΥ. 3, 12.--- 
γπάείας αροβοαῖς κἰαίίτη φεηιῖ ΤΠ 61. σύν ῥ' ἔβαλον.---02. ἀσπίδες Επληντ᾽ ἀλλήλησι, ο.ρεῖ 
ῬαρπαπΏνπα οἨρεῖ αὐνεικῖς ἨΗδί. 8εά (οίππα Ἰουυπι ἶαπι Ἰεβεταπηις Δ. 446---451. 
- 66, 67. ἵκαιε α πιθάταπα ἀῑεπι ραρπαύατα οδί ααΏῄηβε αοτῖίετ οί εεᾳπα Γονύαπα. 
Γερὸν Ίμαρ αἴπιιιν ἀῑεν. θδί οτπᾶτς ορ]λοίοῃ. ο κνέφας Γερὸνι Β]πιᾶ ΠοΧ. 

Φαλάκρη. Τέμενος.] Τόπος ἱερὸς, εἰς τι- σαν. ἩΠρό τε παίδων.] ᾿Αντὶ τοῦ, καὶ 
μὴν ἀποτετμημένος. Θνήεις.] Ἐφ' οὗ ὑπὲρ τέκνων. 5. ᾿Ωέγνυντο.] ᾿Ανεῷ- 

θύουσι». Ἡ, τεθυµιαµένος. 5Ο. Ἠέρα.] Ἅγνυντο. κ δ ἔσσυτο.] Ἔξῄει δέ. 6ο. 

᾿Αορασίαν, σκότος. Ἔχευε-] Περιέχεε, να.) Τὸν αὐτόν. ἈἘννιόντες.] Συνερχό- 

ἔβαλε. 54. Ῥίμφα.] Ταχέω. ᾽Απὸ µενοι ὁμοῦ. 63. Ἔπληντο] Ἐπλησία- 
δ) αὐτοῦ.] ᾿Απὸ δὲ τούτου. 56. Παυ- ζον, ἤγγιζο. 66. Ὄφρα μὲν Πὼς ἦν.] 

Ρότεροι.] ᾿Ολιγότερι. Καὶ ὥς] Καὶ ὕ- ἈΝῖν, τὸ ἑωθινὸν κατάστημα ἕως µεσηµ- 
µως. 57. Χρειο ἀναγκαίῃ.] Διὰ χρεί- βρίας. ᾿Λέξετο ἱερὸν ἦμαρ.] Αζξησιν ἐ- 
ἂν, ἀνάγκην ἐπιφέρουσαν, καὶ ἐπείγου- λάμβανεν ἡ ἡμέρα. ὅ ἐστι», ἕως οὗ ἑψοῦτο 
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τέφρα μαλ) ἀμφοτέρων βελὲ ἥπτετο, πίπτε δε λαός 

Ἴμος δ) Ἠέλις μέσον οὐρωνὸν ὠμφηβεβήκει, 
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατήρ ἐτίταινε τάλαντα, 

ἐν ὃ) ετίθει δύο κηρε τανηλεγέος θανώτοιο, 7ο 

Τρώων ϱ) ἱπποδάμων κοὶ Αχαιών Χαλκοχιτωνων' 

ἔλκε δὲ μεσσα λαββον, ῥ ῥέπε δ) αίσίμον ἤμαρ Αχαιών. 

αἱ μὲν ̓ ᾽Αχαιῶν κηρες επὶ χθονὶ πουλυβοτείρη 

ἐζέσθην' ο. δὲ πρὸς οὐράνον εὐρὺν ὤερθεν. 

Αὐτὸς ὃ ει Ίδης μεγόλ᾽ ἔκτυπε, : Φαιόμενον δε Ἴς5 

κε σέλας μετα λαὸν ᾽Αχοιῶν' οἱ δὲ ἰδόντες 

θώμβησαν, καὶ πόντως ὑπὸ χλωρον δα έἶλεν. 

76. οἳ δὲ Ειδόντες. 

68. κα. Ἀρ]επάϊάε αἀοτπαία οταῖος  αἲ τπετίά]ε τος Ττο]απογιπα 5αροτίος Γασΐα θδί, 
6 }ονῖς πιπ]πθ.”. ἀμφιβεβήκει, ἀς οπγδα Βο]ί ρ6ς παθ παπα ο]απι αοοϊρίοπάπας τις 

αᾱ οοι]ογαπα. δοηδαπα 8ο] ορ]απα ἐγα]ίοστε, α5οεπάθτο ἀἰαϊίατ, Ἱπρτηῖς οπσγά. νο. 
Βθηιέας πι 15 κοπποπῖδιις οε]εῦταίας ταγίλας ο ουίς Γαΐα Πυγαπ{ῖς ]αποῖβιδ: ΤΘΠΙ ο0- 
αἴαῖοπο οοπιργ6Ἡθήδαπα αἆ αοίαπῃ 5οηδίµιι5 ουνίαπαι οἱ ποίαρί]στη τονοσαης.. Ώεο]α- 
ταζιτ 14, ααοᾶ ν]ρατὶ 5εγιποπθ ἀἰοίπιι5 Ρεπαίίαγε, επρεπάεγε, ἀεΙἰδογαγθ. Ἠενοσαι- 
ἀ πα απίθπα Ίπ ΑΠΙΠΙΙΠΙ «ονοπι Γαία ποτ. Ῥτο Πα] οοπδπιογθ, 5ε4 Ίάπαι οοηδεἑιιία 
εχφιΙτενε οἱ οχαπλπατθ. Τίαε οἳ εταί οχρεπάεπάαπα, απογκαπα Γαία ερεοίαγοπί, η» 
ας αδδίρηατο.----ΤΟ. δύο κρε θανώτοιο: τί εχρετίαίιιτ, πθτῖ ππο οχεγοἰαῖ, οκ ἰίνπα {8- 
ἴα]θ, σὸ ἧσπασθαι, Ιπδίθί: αἀθοηιε οπάις ογαυῖις Γαἱ παυδιάτς αἳ, ομΙ Ἰπίθγθιπάιπα 
οδί. Αἱίος Ίουις Ἠιήο αἰπα]]ς εκὺ Ἡ. ᾱ. 290. 5ᾳ- 48 ΑομΗ]ε οἳ Ἠοοίοτος εχρτθδδιις ἃ 
Ὑπτρῖ]ϊο Ἐπ. ΧΙΙ. 725. 8η.---ἕλκε Υ8. 72. ἐτίταμε. ἔτεινε πὰ τάλαντα» ους, λαβὼν 
χατὰ τὸ μέσον. ἀἴσιμον ἦμαρ θὲ κΆρες Αχιαιῶν Ἰάθπη ἀεο]αταπῖ: ϱἳ Ρτο κὴρ πΠΙΙΠοΟ η Ῥ]- 
τα] αἱ κπρες ᾿Αχαιῶνι---ἐπὶ χβον ἐζέσθην, Ροϊοπίετ 4θ Ίαπορ να]άε 4εργθδα: (ρταν]ας 
{απ1θΠ αΙίΘΓΟ Ίου Χ. 213. ὤχετο ὃ' εἰς ᾿Αἱδαο.) θὲ τον ΟΠΙΠΙΠΟ ἐνασγῆς Ῥτο διπαρ]οῖ: οτι- 
Ρίίες το ἀελρεταία οοπδϊσης, Αοπίνῖς οἸαάθτα Ἰπβογτ, Αομίνος νιποῖ οἱ Εαρατὶ οἶαάθ 
αοοθρία. Ἠια]ῖς Παποῦας ουσ Ρ]α γα] ἄερθεν. 

75---τ20. Επασῖαπε Αοῑνί, οἱ 1ρ5ῖ Ῥτϊπαῖρες: ἸΝεκίος, απο οκ θηῖς φαποϊαίο, Ὠ]ο- 
πηθαῖς ν]γέπίε ο ἀῑκοτηῖπςο φθνναίαγ: απ], Θ0 1π Σπα οπγγαπα τθυθρῖο, Γοέ Ἰπῖο- 
Ῥθυπι, Ηεοίοτίς αππίραπις ἨΗεοίογ Ῥτο 6ο ΑτοπορίοΙειηιπη 1ρῖ αατίσαπη αἲαπρῖς, 

Ἰς---Τ9. Ὠεκοπβ]ίαχ τέρας ΟΠΊΕΗ. απρπήπα: τορεπίπτη οἱ στανο {ππποῃπ. ο αρί- 
τετ ϱ ἀθοτείο 51ο ἵπ Γαραπα Αο]ίνος οοπ]ος Βατ ίνα οοπίρν (ος. Αοσοπημιοάαίατα 
ου, οσα ο αρίίος ἵπ Τάα φοἀοτοί 51. οκ Τάα απιίεη ϱγανες 59ρ6 ρτουθ]] σοπο απ: 
ν. 1Ρ. αἆ Η. 478. Γα]παίπα απίθπη ποία 6596 Ῥηία εκ αἀνθικο Αολνογαπι, ἴέα ταξ ἵπ Θ0- 
ΤΙΠΑ αοῖς θί οπδίτῖς οπρτοπί. Ο]ατκο ομαπι Ἠου οοπ]θοίαπάο αἀθ1ίς κογοπο {ος {ο- 
πήβςο. τά Ο4. Ύ. 14, 115. Τία πο Γογκκίπϊ α]άθπι τοδίογιπί. Ώοςοπυῖῦ δαιµο- 
νίαν φυγήν' ἓν γὰρ δαιµονίοις φόβοις φεύγοντι καὶ παἲδες θεών. ΕΙπάαΝ. Ν. ΤΝ. 62. 

ὁ ἥλιος ὁ τὴν ἡμέραν ποιῶν. 67. Τό- παρέχωτο. ᾖἨΤ2. Ῥέπε] Κατέῤῥεπε, 
φρα.] Ἔως τότε. Ῥέλεα.] Ῥέλη. Πᾶν κατεβάρει, καθείλκετο. Αἴσιμον ἦμαρ.] 
πὸ ἀπὸ διαστήματος πεμπόµενον, βέλος ἉἙἱμαρμένη ἡμέρα, καὶ πεπρωµένη. 73. 
καλεῖται. Ἠπτετο.] Καθήπτετο. 68. ἈἘῆρες.] Νῦν, µοῖραι. Ἰ4- Ἐξέσθην.] 
"Ἠμος.] Ἠνίκα, ὅτε. Μέσον οὐρανὸν ἀμ- Κατεπαίθησαν, ἱδρύνθησαν. ἼΛερθεν.] 

φιβεβήκει.] Περὶ τὸν οὐρανόν. ὅ ἐστι, Ἠρθησαν, ἠνεώχθησαν. 5. Ἔκτυπεν.] 

ἐν µεσουρανήσει. 690. Ἐτίταινεν.] Ἔ- ᾿Εκτύπησεν, ἐβρόντισε. Δαιόμενον σέ- 
τεινεν, εἷλκε. Τάλαντα.] Λέγει δὲ τὴν λας.] Τὸ καιόµενο καὶ κεραύνιον πῦρ. 
τοῦ Διὸς διάνοιαν. Ίο. Τανηλεγέο] Οἱ δὲ, τὴν ἀστραπήν. 77. Θάμβησαν.] 

Μακροκοιμήτου. ἢ, μακρὰν ἀφροτισίαν ᾿ἘΕξεπλάγησαν, ἐφοβήθησαν. Χλωρὸνδέος.] 
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3 (ν πα.) ας ω ΄ ” 35 ΄ 

ἔνθ οὔτ 1δομενεὺς τληή µίµνεω, οὐ Αγαµεµνων, 
» κ” ΄ / ” 

οὔτε δύ Αίαντες µενετην, θερώποντες Άρηος, 
ιά ο. ή ΄ Ε τς. 

Νεστωρ δ) οἷος ἔμιμνε Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιων, 
” ε ΔΝ 3 «/ ” ΄ 

οὔτι ἐκῶν, ἀλλ᾽ ἵππος ετείρετο' 

δο 
ΑΝ ’ .” 

τον βάλε ἵα 
δᾳ (ος Ἀλεζανδρος, Ελένης πόσες ἠὐκόμοιο, 

ὤκρην κακ κορυφή», ὅθι τε πρὠται τρίχες ἵππων 

κρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δε καιριον ἐστι. 

ἄλγήσας δ᾽ ὤνεπαλτο, [βέλος δ) εἰς ἔγκέφαλο δυ, ὃς 

σὺν ὃ ἵ σἝτας ἑτάραζε, κυλινδόµενος περὶ χαλκώ. 

οφρ ὃ Ύερων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνε 

φασγάνῳ ἀίσσων, τόφρ' Ἕκτορος ὠκέες ίπποι 

Έλθων α ἂν ιωχμον, θρασυν ἡ ἠνίοχρν φορέοντες 

Ἕκτορα" καὶ νύ κεν ἔθ ὁ γέρων ὠπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, φο 

εἰ μὴ αρ’ ὀξυ νόησε (Θ ήν ἄγαθος Διομήδης: 

σµερδαλέον δ) ἐ[Φόησεν, ε εποτρύνων Ὀδυσπα" 

81. οὔτι Γεκών. 

87. Ίμερ. ὄφρα γέρω». 
83. νι]ρ. κακκορυφή». ὃς. ν]ς. ἀνέπαλτο. 

05. ἔνθα γέρων. 

Βο. Νεσίος Γερήνιος. ν. Β. 3β6.---ἵππος ἔτείρετο, 90οθε παρήορος Θη115 Ραπα]ῖς νἰτῖρις 
ἀεβοῖοραί, αἐροίε νηπεταζι»: Αρρατοί οπίπα εκ νν. 87. Νεκίοτοπα αδαπα Παὐηῖςςε α- 
Παπρεμάϊ εηιῖς Παραβθιις (ογπα Εαπα]θτα σειρατον, πέ 19, αἸτοτο Γοτίθ οπχο, ἵπ 6] 
Ίοσαπα φαεσεάοτεῖ.---δ5. Ῥτα ἀο]ογο Θᾳ5 εκΙ]Ης, ἀνεπᾶλτο. (ἦλπο, ἆλτο, 30 ἄλλομαι) 
ααοὰ γπαίις Ῥπεεο]ατα γεάα]ά1ξ: φιιο δοπίρες ἴοίι Γγέ ατά15, αἰίαηιο Ιαοϊας υπζ- 
πιεγὶν ἐπεραίίεηις εγεοίο Ρεοίογο ογαγα» Ἐπ. ΧΙ. 635. ο. εἰ Πο. Χ. 803. Το δε αγτε- 
οί δοπῖρες εἴο. βέλος γὰρ ἐνέδυ εἰς ἐγκέφαλον. ---δύ. συνετάραξε ποὺς ἵσπους εκ ὃΤ. ἂργρᾶ- 

το, θᾳ πάπα. φαἳ να]πας αοοθρεγαῖ, παρῄορον Εήκκα, απ εφαῖς ἀποβας Ιαραῖς Ίογο ε- 
Παποῦις εΓαζ. σειραῖος.----κυλινδόμεενος περὶ χαλ κῶ Ρυίαπά ας δὲ δη τὶς Ῥγῶοερς τηῖςςε 6 
οκ [τοπίθ οκοι{ετε νο]αῖσθ {θ]ατη.----τᾶς παρπορίας νο. ἡνίας. 

ο. Τπτετνεπίς εοπιπιοάς Ὠίοππεάος αἲ 5εγναπάπα Νθείοσοπη.---05. (δέδοικα) μήτις 

ὍὉ Χλωροποιὸς φόβος. 7δ. Οὐκ ἔτ- 

λη.] Οὐκ ἐκαρτέρησεν, οὐχ ὑπέμενε. 
70. Μενέτην.] Ἔμειναν. δυϊκῶς. 8ο. 

Οἶος.] Μόνος. Οὗρος.] Φύλαξ. 81. Οὔ- 

πι ἑκών.] Οὐχ. ἑκουσίᾳ γνώµη. οὐ βουλῃ. 
Ἐτείρετο.] ἸΚατεποεῖτο 3. ᾿Ακρην 

κακκορυφήν.] Κατὰ τῆς κεφαλῆς. Πρᾶ- 

ται τρίχες.] Πρώτας τρίχας λέγει τὸ 

καλούµενον προκόμιο. δ4. Ἐμπεφύα- 
σι.] Πεφύκασι. Μάλιστα δὲ 
Ε] 4 λ Δ / /΄ 3 

ἐστιν.] Ἐὔκαιρο δὲ πρὸς θάνατόν ἐστι 

τοῖς ἴπποις τὸ µέρος τοῦτο, ἐπικίνδυνον 

ὄν. ὃς. ᾿Ανέπαλτο.] ᾿Ανεχαιτίσθη, ἂν- 
ήλατο. Βέλος δέ.] ᾿Αντὶ τοῦ, τὸ βέλος 

΄ -- ”). .. 

γάρ. ΔΌ.] Ἔδυ, κατῆλθε. 86. Κυλυ- 

δόµενος περὶ χαλκῷ.] Περὶ τῷ σιδήρῳ 
τῶν ἐπισώτρων, ὅ ἐστι, τῶν κανθῶ». 

νο. 1. 

ο. 
καιριον 

87. Παρηορίας.] Τὰς τοῦ παρηόρου ἵπ- 
που νίας, τὰς παραζεύξεις, ὅ ἐστι, τοὺς 
ψ, ΄ « ’ . / ἔξωθεν παρατεταµένους ἱμάντας. ᾿Απέ- 

) 
ταμνεν.] ᾿Απέκοπτεν. Δεινός ἐστιν Ὅ- 

ΔΝ Ν΄ -. /, ε/. Ν 1/ µηρος, καὶ διὰ, μιᾶς λέξεως ὅλον τὸν ἄν- 
δρα σηµαίνευ. Διὰ γὰρ τοῦ ἀπέτεμνε, 
τὴν ἀσθένειαν τοῦ γέροντος δηλοῖ, καὶ 
ἐντεῦθεν τὸ βραδὺ τῆς ἐνεργείας. Ίροσ- 

Ἠκόντως οὖν ἐπὶ τοῦ πρεσβύτου ἐχρήσατο 

τῷ παρατατικῷ χρώῳ, εἰπὼν τὸ ἀΐσσων. 
ο μεν ο, ο - Επὶ δὲ τοῦ νέου Αὐτομέδοντος τῷ συντε- 
λ ο ο .. ἁτδ. νο ΄ / κῷ, εἰπὼ», ἄῑξε καὶ ἀπέκοψε, συντόμως 
τὸ πρᾶγμα ἐδήλωσεν. 8δ. ᾿Αἴσσων.] 
"Ὁρμῶν, τέµνων. 89. Αν ἰωχμόν.] 
᾽Ανὰ τὸν θόρυβον, ὃ ἐστι, τὴν δίωξι». 

, 
Ἠνιόχον.] Τὸν ἐπιβάτην, τὸν δεσπότη». 

91. Οξύ.] ᾿Οξέως. Ὄνομα ἔλαβεν ἀντὶ 

3 Β 
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Δμγενὲς Δαερτιώδη, πολυµήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

πη φεύγεις, μετα νώτα βαλὼν, κακὸς ὣς, εν ὁμίλω; ς 

μητις Τοι φεύγουτι µεταφρέῳ ε εν δρυ πήξη. 05 

ἄλλα με 2 ὄφρα Ὑέρωτος ὠπώσομεν ὤγριον ἄνδρα. 

ὋὪς ἔφατ οὐδ ε ἐσάκουσε πολύτλας δῖος ὌὈδυσσευς, 

ἄλλα παρήϊζε κοίλας επὶ πας Αχαιών. 

Τυδείδης ον αὐτός περ εῶν, προμάχοιση ἐμίχθη 

η { δε .ο- εσας Νηληϊάδαο γέροντες, 19Ο 

καί μυ φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 

ἆθ) Ύδρον, ̓ ́  μάλα δή σε γέοι τείρουσι μαχηταὶ, 

ση δὲ (βίή λέλυται, χαλεπὸον δέ σε γῆρας ὁπάζει' 

ἠπεδανος. δέ νύ τοι θερώπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι. 

ἀλλ᾽ ἄγ' 5 ἐμῶν ὀχέων ἐπι[φήσεο, ὄφρα μαι 1ος 

οἷοι Τρώΐοι ἵπποι, ἐπιστάµενοι πεδίοιο 

κραιπνα μάλ' ἔνθω καὶ ἔνθα διωκέµεν ἠδὲ φεβεσθαι, 

οὖν ποτ αἀτ᾽ Αἰνείαν ἑλόμην µήστωρε φάβοιο. 

τούτω μεν θερώποντε κομείτων τώδε δὲ νῶῖ 

Τρωσὶν εφ ἱπποδάμοις ἠθύνομεν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ 11Ο 

εἴσεται, εἰ καὶ εμὸν θόρυ μαύεται εν παλάμησῳ. 

1ΟΙ. [έπεα. 105. ὄφρα Είδηαι. 198. να]ς. µήστωρα. ΓΙ. [είσεται. 

σοι φεύγοντι ἐμπήξη δόρυ (ἐν) μεταφεένῳ., Ἐπκίαίλίις 5αρρ]οί ζ, ρα, ῳ δείδιθι,---τοι. χαλεπὸν 
δὲ σε γῆρας ὀπάζει, τηφεί: {0 πάρεστί σοι. ἔπεται.--- 196. Τρώιοι ἵπποι ν. ΤΠ. Ε. 233. 608 
νὶοίο θηοα αὐορεναῖ 1ρίά. 223. 8ᾳ:---διωκέµεν ἠδὲ φέβεσθαι, διώκειν Ἰ φεύγει» διὰ πεδίου.---- 
108. µήσπωρε Φόβοιο, φπαίθηιις θφἱ ΠΠ βιραβαπί ουν]ο», ἐμήσαντο, ἐμηχανήσαντο πὴν 
φυγὸν τῶν πολεµίων. ἆ πι Ε. οῇ2. ΠΙΟΠΙΗΠΙ.----1 Τ1. δόρυ μαίνεται Απίῖηια ]οηπεπά Ρουπα, 

ἐπιῤῥήματος. 04. Πη.] Ποῦ. Μετὰ 

γῶτα βαλών.] Μεταβαλὼν τὰ νῶτα, 
καὶ τρέψας πρὸς τοὺς πολεμίους. 96. 

᾽Απώσομεν.] ᾿Απιδιώξωμεν. "Αγριον.] 

Φρικτὸν, φοβερόν. 97. Οὐδ' ἐσάκουσεν.] 
Οὐδὲ ἤκουσεν. ᾿Εζήτηται δὲ, πότερον 
ἄρα οὗδ ὅλως ἤκουσεν ὁ ᾿Οδυσσεὺς, Ἰ 

οὐκ ἐπείσθη. “Ῥητέον, ὅτι οἱ λέγοντες, 

ὅτι ἀκούσας οὐκ ἐπείσθη, δειλίαν κατηγο- 
ροῦσι τοῦ Ἴρωος, ἀγνοσῦντες τὸ, οὐδ ἐσά- 

κουσεν. Οὺ γὰρ τὸ παρακοῦσαι, ἀλλὰ 

τὸ μὴ αἰσθέσθαι, τελείως δηλο. Καὶ 

γὰρ οὐκ ἦν δειλὸς τῶν ἄλλων ἔσχατος 

φεύγων, καὶ τῇ βραδυτῆτι τὸ φιλοκί- 
ὂυνον ἐπιδεικνύμενο. Οδ. Παρήϊξε.] 

Παρέδραμεν. 09. Αὐτός περ ἐών.] Καΐ- 

περ μόνος ὤν. 102. Ἡ µάλα.] Ὄντως 
δή σε. 3ἨΝέοι τείρυσι µαχηταί.] Νέα Ἕκτωρ µάθη. 

καταπωοῖῦσι πολεµισταί. 103. Σὴ δὲ 
βίη λέλυται.] Εξησθένησέ σου ἡ δύνα- 

µις καὶ παρείθ. Χαλεπώ.] Κακὸν, 

᾿Οπάζει.] Κατόπιν διώκει, συνε-- 
λαύνει. 1ο. ᾿Ἠπεδανός.] ᾿Ασθενὴς, ἢ 

ἄτεχνος. οἱονεὶ ἀπεδανὸς, ὁ μὴ δυνάµενος 

δι ὑπερβολὴν ἀσθενείας ἐν τῷ πεδίω, ὅ 
Ἔμπεδος 

γὰρ λέγεται, ὃ ἐν τῷ πεδίω δι ἰσχὺν 
ἑστὼς βεβαίως. 105. ᾿Επιβήσευ.] Ἐ- 
πίβηθι. 107. ΙΚραιπνά.] ΓΚραιπνῶς, τα-- 
χέως. Φέβεσθαι.] Φεύγει. 19δ. Ελό- 
µην.] ᾿᾽Αϕειλόμην, ἔλαβω. 190. Ἰο- 
µείτων.] Ἰαμείτωσαν, θεραπευέτωσα». 
Τώδε δέ.] Οὕτοι δὲ οἳ Διομήδους. 11ο. 
Ἰθύνομεν.] ᾿Επ᾽ εὐθείας ἐλαύνομεν. ᾿Ο- 
Φρα καὶ Ἕκτωρ εἴσεται.] Ὅπως καὶ 

111. Εἰ καὶ ἐμὸν δόρυ 

δεινόν. 

ἐστι ἐν τῷ ἐδάφει, στῆναι. 
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Ὡς ἔφατ οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 

Νεστορέας μεν ἔπει ἵππους θερώπουτε κοµείτην 

ἔφθιμοι Σθενελός τε καὶ Εὐρυμεδων α ἀγαπήνωρ. 

τὼ ὃ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ὁ αρµατα (βήτην' τπς 

Νεστωρ δ εν χείρεσσι λάβ ἡγία φουικόεντα, 

μάστιξε ὃ ἵ ίππους, τάχα δὉ Έκτορος ἄγχι γένοτο. 

τοῦ ὃ θὺς µεμαῶτος ὠκόντισε Τυδέος υἱός" 

καὶ του μεν ῥ᾽ ἀφάμαρτεν' ὁ οὃ ἠνίοχον θερώποντα, 

υἷον ὑπερθύμου Θη(βαίου, Ἠνιοπία, 120 

ἵππων ην ἔχονταν, βάλε στήθος παρω μαζον. 

ήριπε δ εζ ὁ ὀχεων, ὑπερώησαν δὲ οἱ πποι 

ὠκύποδες" τοῦ ὃ αὖθι λύθη Ψυχή τε μένος τε. 

Ἕκτορα 9 αἰνον ὤχος πύκασε φρένας ἠνιόχοιο" 

τὸν μεν ἔπειτ᾽ είασε, καὶ ὠχνύμενός περ ἑταίρου, 125 

κεῖσθαι' ὁ ὃ ἡ Μνιοχιον µέθεπε θρωσυν, οὐδ᾽ ὥρ' ἔτι δν 

ἵππω δευέσθην σηµώντορος" οίνα γαρ εὗρεν. 

Ἰφιτίδην ᾿Αρχεπτόλεμον θρασυν, ὅ ον ῥα τό ἵππων 

ὠκυπόδων ἐπεβησε, θίδου δὲ οἱ ἡνία χερσί». 
Ἔνθα κε λοιγὸς ἔην, καὶ άμηχανα ἔργα γένοντο. 139 

και νύ κε σήκασθεν κατα Ἴλιον., ἠύτε ὤρνες, 

116. νιυ]σ. σιγαλόεντα. 129. δέ [οι. 127. εὗρε Ειφιτίδην. 
120. δέ [οι. 139. ἀμήχανα Γέργα. 131. κατὰ Είλιον, ἠῦτε Γάρνες. 

α Ὀο]]αίοτο αά Ἰαδίατα τε Καηδίαία, σπα νΙ ορ]ονῖίοτ πποίαπα: Βηϊίεν ΤΠ. 74: οὐ γὰρ 
Τυδείδεω Διομήδεος ἐν παλάμγαι ώς ἐγχείη εξ 1ρ58 ΤΙΒΗΙΙ5 244. Ἰ οἱ τότε χε εἴρες 

ἄαπτοι µαίνονται. ἈἱΟΊθυσε μάχη Ζ. 2. τθοῖα ἰοπάθυαῦ.----ττά. Ἐπιγπιθάοπ, Νεσίονῖς αιι- 
τρα, ΙΠΕ. Δ. 619. 

124. ὤχος πύκασε ΠΙΑ Ἡεοίοτῖς οὐπιῤγαυϊ. περιεκάλυψεν, αατῖσο οὐρδί ϱα115δα. 
Ἱέθγπι 5ἷο Ρ. 893. τις Πθά 55τ. Αἴλοπο παῤθ.----126. µέθεπε. Ῥτορτίθ µεθέπειν εδ ἵπι- 
παέίεγε, αἲ Ε. 320. νἱάππαςς Ἰπάς ἰπεφιῖ, πι οδε ἀγοθΦΕΥΕ, οἳ Ἡ. Ἱ. ειπα, φπεπι αἴ- 
089885, οἰγοιπικρίοεγο. Ἰθοίο Ἀο]οὶ. Ὀν. ἐπψει, ἐδίωκεν, ἐζήτει, Ίου Ῥεπθ, παπα δεις 
εὗρεν. 

139----150. Ἠοσίϊαιία Ίαπα α Ὠϊοπιοάε Ῥασπα, Ιθγαπα Πέ ἔασα Αολίνοσιπη, ἱρβίαδᾳιιο 
Ἐήοππεά]», 2 ονο (οπαπίο. οἳ, αἲ ν. 75. 

130. ἀμήχανα ἔργα. ΡΙΟ ἔργον, πρᾶγμά στι δεμὀν. χαλεπόν.---131. σήκασθεν ἂν ἐπολιιδὶ 
Γαΐννεπέ ατῦα, ἵαπῳπατη 1η δέαῦι]ο ροσμάες. οἳ. Ίοσαπί Ἡ. Ε. τ27. 5α- αί ]απι απίθα 5ο 

μαίνεται.] Εἰ καὶ τὸ ἐμὸν δόρυ ἐνθουσιᾷ. "Τοῦ ἠνιοχήσωτος. 120. ᾿Ἐπέβησεν.] 

113. Νεστορέας.] Τὰς τοῦ Νέστορς. ᾿Επιβῆναι ἐποίῃσε. 139. Λοιγός.] Ὄλε- 

114. ᾽Αγαπήνωρ.] Ὁ ἀγαπῶν τὴν Ίνορ- ἍἈρος. ᾽Αμήχανα.] Πρὸς ἃ οὐκ ἄν τις 
έην, ἤγουν τὴν ἀνδρίαν. 110. ᾿Αφά- σχοίη μηχανὴν εἑρεῖν. ἐξ οὔ, δεινὰ, καὶ 

µαρτεν.] ᾿Απέτυχεν. 122. Ὑπερώησαν.] Χαλεπά. 131. Σήκασθεν.] Ὡς εἰς ση- 
Ὑπεχώρησαν, παρωρµήθησαν. 124. Πύ- κὺν κατεκλείσθησαν. ἍΣηκὸς δὲ εἴρηται 

κασε.] Περιεκάλυψεν, ἐσκέπασε. 120. ο͵ονεὶ ἱστηκός τις ὤν' ἀπὸ τοῦ, ἵστασθαι 

Μέθεπε».] Ἐπήει, ἐδίωκεν, ἐζήτει. 127. αὐτοῦ τὰ θρέµµατα. νθεν καὶ οἳ νε- 

Δευέσθην.] ᾿Ενδεεῖς ἦσαν. Σημάντορος.] ὤώτεροι τῶν πονητῶν σηκὸν λέγουσι τὸν 
382 
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”/» 

εἰ μὴ αρ όξυ νόήσε πατὴρ ὠνδμων τε -θεῶν τε' 

[Αροντήσως δ) ὅρο δεινὸν, ὠφηκ ἀργήτα κερωυνον, 

καδ δε πρόσθ ἵ Ιππων Διομήδεος ἡ Ίκε χαωμαζε' 

θε μη δὲ φλοζ ὦ ὥρτο θεείου καιομενοιο' 136 

τὼ ὃ ἵππω δείσαντε καταπτήτην ὑπ ὄχεσφι' 

Νέστορα δε εκ χειρών φύγον ἡνία σιγαλόεντα" 

δεῖσε ὃ ὁ ΟΥ εν θυµῶ, Διομήδεα δε σε 

Τυδείδη, ο ὄγε δ) αὖτε φόβου) ἔχε µώνυχας ἵππους' 

Ἴ οὐ γιγνώσκεις, ὅ τοι ἐκ Διὸς οὐχ ἔπετ ἀλκή: 149 

νυν μεν γαρ τούτω Κρονιδης Ζεὺς κυδος ὀπόζει 

σήμερον, ὕστερον αὖὐτε καὶ ημω, αἲ κ εθέλησι, 

δώσει ὦνηρ δὲ κεν οὔτι Δμς νόον εἱρύσαιτο, 

οὐδὲ μολ) ἴφθιμος' ἐπειή πολὺ φερτερός εστι. 

Τὸν ήμειβετ' έπειτα βον ώγαθος Διομήδης: 145 

ναὶ δη ταυτά γε πάντα, γέρον, κατα μεῖραν ἔειπες. 

ὀλλα τόδ αἰνον ὤχος κραδιην καὶ θυµον | ἱκάνει" 

ἝἜκτω Ύσρ ποτε , φήσει, ενὶ Τρώεσσ᾽ ὠγορεύων, 

Τνδεί η υπ΄ ἐμεῖο φοβεύμενος ἵ νκετο γη». 

ὡς ποτ ἀπειλήσει" τότε μοι χάνοι εὑρεια χθών. 15ο 

Τὸν ο ημειβετ' ἔπειτο Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

ὤμοι Τυδέος υἱε δαΐφρονος, δἱον ἔειπες. 

εἰπερ γαρ σ᾿ Ἕκτωρ γε κακον καὶ ἀνάλκιδα φήσει, 

ἀλλ οὐ πείσονται Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες, 

137. να]ρ. φύγεν. 138. προσέειπε. 144. νι]ρ. φέρτατος. 
1460. ἔξειπες. 152. ἔξειπες. 

Λολη]ίς πιθία Ἱπίγα ππωπῖα οοπεπιθταπὲ: ο, Ε. 780. δᾳ.---123. ἀφῆκε καὶ καθῆκε κε- 
θαυνὸν, θηηϊδΙέ οί πηπι]κίε. ---ιβύ. εφ οοηδίεγπαξ! δαπί. πτῶ. πτημυ 1άθπα αιοᾷ πτήσ- 
σω.---Τ30. φόβονδ’ ὤγε νοτίο Θ011Ο5 1π {πραπι. ---Ἱ4ο. ἀλκή. οὐ πάρεστί σοι ἡ νίκη. 1ΠΘΙΙΙ5 
Ύ παπα 80Ο]. ὦ βοήθεια καὶ ἀλέξησις--«Τ43. Διὸς νόον εἰρύσαιτο υοζιπίαίθηι «Γουϊς ΠΕΠΙΟ γέ- 
τίπιεί, γεἰαγααδι{, οἰδὶ «Γογήἱδούπιιν. ῥύεσθαι, ἐρύεσθαι, φυλάσσειν. βιώζεσθαι. κατασχεῖν. ἐρύ- 

3 ΕΡ.----150. μμώρη, καυχήσεται. κομπάσει, 

ναύν' ἀπὸ τοῦ, ἵστασθαι ἐν αὐτῷ τὰ εἴ, παρέχει. 143. Βἰρύσσαιτο.] Κατά- 
ἀγάλματα. 133. ᾿Αργῆτα.] Δαμπρόν. σχῃ, κρατήσεε. 149. Φοβεύμενος.] 
1395. Θεείου.] Θείο. Ἱροσληπτέο δὲ, Διωκόμενος, φεύγων. 159. ᾿Απειλήσει.] 
κεραυνοῦ. "Ὅπου γὰρ ἂν κεραυνὺς πέση, Καυχήσεται, Κοµπάσει. Σηµαύει δὲ ἡ 
ὡς θεῖον ὄζει ἐν ἐκεύῳ τῷ τόπῳ. 136. λέξις πλείωα. ἐπὶ καυχήσεως μὲν, ὡς 
Καταπτήτην.] Κατέπτηξα», ἐφοβήθη- νῦν. ἐπὶ δ εὐχῆς, ὡς ἐν ἐκείνοις, Οὐδ' 

σαν. 137. Σιγαλόεντα.] ᾿Ανθηρὰ, λαµ- Ἅἠπείλησεν ἄνακτι. ἐπὶ δὲ ὀργῆς, ὡς ἐν 
πρά. 1980. Φόβωδ ἔχε.] Εἰς φυγὴν τῷ, ᾿Ἠπείλει κἀκεῖνος ἐναντίβιον πολε- 

ἔλαυνε. 149. ᾽Αλκή.] Νῦν, ἀλέξησις, µίζων ᾿Ενθάδ ἐλεύσεσθαι. Τότε µοι 
καὶ βοήθεια. 141. Ὀπάζει.] Περιοι- Ἀχάνοι εὐρεῖα χθών.] Ἡρότερο θάνοι- 
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καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαθύµων α ἀσπιστάων, 155 

των εν κονίήσι όλες θαλεροὺς παρακοίτα». 

Ὡς ἄρα φωνήσας. φύγαδε τράπε μῶνυχας ἵππους, 

αὖτις ἂν ἰωχιμόν. επὶ δὩὰ Έρωες τε καὶ Έκτωρ 

Ἰχῆ θεσπεσή! βελεα στονόεντα χέοντο. 
τῶ 'δ' επὶ μακρον ἄὖσε μέγας κορυβαίολος Εκτωρ' 16ο 

Τυδείδη, πέρι μεν σε τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι 

έθρη τε, κρέασι τι ἠδὲ πλείοις θεπώεσσι’ 

νυν δὲ σ᾿ ὠτιμήσουσι γνναμκος ὥρ ἀντὶ τέτυξο. 

ἔρῥε, κοικὴ γληνη, επεὶ οὐκ, εἴζαντος ε εμειο, 

πύργων ήµετερων Επήβησεαι, οὐδὲ γυναῖκας 16ς 

ἄξει ε εν γηεσσι᾿ πάρος τοι δαίμονα δώσω. 

Ως φάτο" Τυδείδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν, 

ππους τε στρέψγαι, καὶ ἐναντί[θιον μαχεσασύαι. 

τρις μὲν µερμηριξε κατα φρένα καὶ κατα θυµον' 

τρὶς δ᾽ ὥρ' ὠπ᾽ Ιδαίων ὀρεων κτύπε μητιέτα Ζευς, 17ο 

σημα τιθεὶς Τρώεσσε, μάχης ἑτεραλκέα νίκην. 

167. νι]. φύγαδ ἔτραπε. 150. ΓηχΠ. 162. γιι]ς. κρέασίν τε ἴδέ. 
163 νιι]σ. ἀντετέτυξο. 164. Εέῤῥε---οὖ, Εείξαντος. 

16ο---τδ1. Βούθσκα οἶαίας Ἠεοίου, Ὠϊοπιοάσπι οοπν]οῖς Ιποτοραί, οί Ιποίαριπάτς 
Ποτίαξας δπα5 οορίας απ οκραρπαπάα Αολίνοταπα οαδίτα.. Οταίο Εετοσῖς 5ζο]άσ» 
Ῥίοπα. 

τό2. Νοία παπο τον: Ποπογαπα ας ργπίογτα, ορια ουπαγθας ἴδ απῖ νἰγαιία 
αἨος. φαρογαδαίς πππιαπα Εΐςκα πι. προξδρία εἳ ερ] φρεσίαίαπα ο. Δ. 261. 5η. Μ. 
α1ο.---1603. Νῶν δέ σ' ἀπιμήσουσι ἨπΙο ἐε ]ιου ΛΟπΟΥΕ ῥγυαδιιϊ. γοναικὸς ἄρ ἀντὶ τέτυξο. 

Ῥτο ἐτέτυξοι ἐγένου ἀντὶ γυναικόςι----γ υναικὸς ἀντάζιος γέγονας. Φο]ιο]. ον. π]]θγῖς οσο 

ϱ5 Ἠαρεπάις----τ6.,. γλήνη. φβείρου, ἀσθενὴς κόρη. 3οΠο]. ντ. Ἠοο ρτβνίαί Ιπίοι οείοτα, 
απ αἰα]ογο Ιπίθγργείθς.---δαήµονα δώσω. Ἀπρρ]επί Ἀομο]. Ὀν. δαίμονα κακὸν, Ἰπαζιίπι 
αέισας πιοτίθιας ἴθνο πί Ἠοπιαπὶ, {επι Γαία, ἀατε.--- 107. Ἑτονιίαίο 5ε οΟπΠΙ- 
πιεπάαξ ογαίο:. ἀομυογανῖε αραιά 5ε, οοπνογεῖσπθ φπαἀτίσῖ, Ἡθοίοτοπι Ἰπναάετεί, «πι 
ποπ Ιπναάοτοι: φιιοὰ 1άθπι θδί ασ: παπα Πασογοῖ.----Η71. σημα πιθεῖς, ποιούµενο.. Ῥαϊοί, 
ἑοηίίτα Ῥτο οπαῖπθ Φθοππάο Ττο]απος Ἀαροτε. Οιγαδ, ος ΠΟΠ «ρα Αολῑνί 5 ος 

µι. Ὅ ἐστι, γῆς χάσμα δεχθείη µε. κόρη. ἢ κακὸὺν θέαμα. Γλήνη γὰρ κα- 

156. Τάων.] "Ὥντρων. Βάλες.] Κατέ- λεῖται Ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ κόρη. Εύξαντος.] 

βαλε. Ἱι57. Φύγαδ ἐἔτραπε.] Εἰς “Ὑποχωρήσαντος, φυγόντος. 16ς. Οὔδε 

φύγην ἔτρεψεν 1585. Αν ἰωχμόν.] ογυναῖκας ἄξεις ἐν νήεσσυ.] Οὐδὲ τὰς 

Κατὰ τὸ πλῆθο. 150. Στούόεντα.] ἡμετέρας γαμετὰς αἰχμαλώτους λαβὼν 

Πολλῶν στεναγμῶν αἴτια. ἉΧέωτο.] ἄξεις ταῖς ναυσί. 166. Πάρος τοι δαί- 

Ἐπέχεον, ὃ ἐστι, πυκνῶς καὶ ἀθρέως µονα δώσω.] Προσληπτέον τὸ κακὸν, ἵν 

ἐπέχεο. 161. Τν.] ᾿Ετίμων. 162. ᾖ, πρότερον γάρ σοι κακὸν θάνατω καὶ 

“Ἔδρη.] Προεδρία, καθέδρᾳ. ἨΠλείος.] κακὴν εἱμαρμένην δώσω. 17ο. ᾿Απ' 
Πεπληρωμένοις, γέµουσι. 163. Τυναι- Ἰδαίων ὀρέων.] ᾿Απὸ τῶν τῆς Ἴδης ὁρῶν. 
κὺς ἄρ) ἀντετέτυξο.] ᾿Αντὶ γυναικὸς ἐ- Ἐτύπεν.] Ἠχησεν, ἐβρόντησε. 17. 
γένου. ἐπίσης γυναικὸς ἐτετίμησο. 164. ἍΤιθείς.] Παρέχων. “Ἑτεραλκέα.] Ἔτε- 
"Εβῥε κακὴ γλήνη.] «Φθείρυ, ἀσθενὴς ροκλινῃ. τὴν τοῖς ἐναντίος ἀλκὴν καὶ 
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Ἕκτωρ δὲ Τρωεσσω ἐκέκλετο, μακρον ἀὔσας" 

Ἔρωες, καὶ Λύκιοι, καὶ Δόρδανοι ὦ ἀγχιμαχηται, 

ἄνέρες εστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος αλκής. 

γιγνώσκω δ), ὅτι μοι πρόφρων κατενευσε Κρονίων 1756 

νκην καὶ μέγα κύδος, ἄταρ Δανασισί γε πημα. 

νήπιοι, οἳ ὥρα δη τόδε τείχεα μηχανέωντο, 

ἀβληχρ, οὐδενόσωρα τάδ οὐ μένος άμον ερύζει' 

ἵπποι δε κ ῥέα τώφρον ὑπερθορέονται ὁ ὀρυκτήν. 

αλλ ὅτε πεν δή νηυσὶν επὶ γλαφυρησι γενωµαι, 15ο 

μνημοσύνη, τις ἔπειτα πυρος δηίοιο γενεσθω, 

ὧς πυβὶ νήας ἐνιπρήσω, κτείνω δὲ καὶ αὐτους 

"Αργείους παρα νηυσὶν, ἀτυζομένουε ὁ ὑπο κασπνῶ. 

ὋὪς εἰπὼν, Ἱπποισι ἐκέκλετο, φώνησέν πει 

Ἐώνθε τε, καὶ σὺ Πόδαργε, καὶ Αήων, Λάμπε τε δε, 18ο 

νυν μοι τὴν κομιδην ἀποτίγετον, νν μάλα πολλὴν 

᾿Ανδρομόχῃ, θυγώτηρ μεγολήτορος ᾿Ἠετίωνος, 

178. νι]ς. ἀβλῆχρ'. 183. νιι]ς. περί. 184. [ειπών. 

18 Ῥτο αἰπ]δίτο οπηίπε Ἠανεπάπα ογαί  Ίπαορτη αἤθγος οκ 5αρεγίογθ Ίουο: νς. 75, 76. 
απία Ρα]πηῖπα αὐ Τα {οπιρορίατε οτία νθυκις Πέις ἵπ Αολῖνος οναπί Ἱπίεπία οἱ Φπεοία, 
αάθοφιιθ Πη[εσία.---Γ Γή Αβοσίις Ῥ]επα ογαβῖο Ῥτο ν]ρανί : Οὗτοι τάδε τείχεα μηλιανό- 
ὠντο νηπίως θείο. Ἐταί το πονα, πθο απίθα νῖδα, οπδίτοταπα να]]άπα, βαρετίοτο ἀῑε 
οὐἀμοίαπα.  Ώευαῖς απίοπα ραρπα ]απι πο 60 οσο Πογῖ, ππἀθ Ῥτοδρθοίτις οδδεί οαβίτο- 
ΤΗΠΙ. ο. 213.---Τ78δ. ἀβληχγρὰ, να]απα ἹπναΠάατη, αιιοά παπα ἱπαρείαπη αἀοτίθη παπα 
ΦιιδίΘΠΕΙΙΓΙΙΠΙ 818: οὐδενόσωρα, ππιιῖ]α σιγα αο δοΠοϊέμαύπε ἀἷρπα. οὐδεμιῶς ὥρας, Φροντί- 
δος, ἄξια.---Τ70. ἵπ Ἠου ειπα Γα11, Ἱπίτα Ῥοεία ἀοοθΡῖί Μ. 490. δ44.---1δτ. Απηια Ἰο- 
απθπάί Εοτπηᾶ: μνηµοσύνη τις πυρὸς γενέσθω, τιῦ αΠὺΙ μνησώμεβα χάρμῃς. 5αρτα 4. ἆλ- 
κΏς, 6ὲ αἶῑα Ιππία, Ῥτο νι]σατ : Γαοϊαπιας, αρρτεάΙαππατ, αάλήρθαππις, Ἡ. ]. παπα. 
--153. ἀπυζομένους, ἐκπλαγθντας, πηθπίθ Ροτιτυαία Ῥογοι]κος, νὶ Γαπ, Ιρηῖ, Ἱηπρτιι- 
επίθ. 

181-197. Ῥτο κ πιρ]οϊ Γασΐο, ιιοά οκκρεοίαφας, τις Παστο 15ο 6η11ο5 οοποϊίατεί, 
αἰ]οφιο Ποτίαίιχ ϱο5 Ἡοοίογ: πονιπα Ἰου, πθο πππθη Ῥγοίος παίταπα ϱἱ ΤΠΟΓΘΠΙ 
6ογπα απῖ οπή απιεηίής νογεαπίιτ οἱ 1 παπάς. Βδηπαίας οδὺ οχαπηρ]απα ὙἹτρ]]πις 
ἵπ Μοαζοπίο Ἔπ. Χ. 85δ. ποσά, ᾳπ5 ραιοῖς Εοτίο αφής οὔογγοί εηιιο5 οοππρε]ἰαπάο, 
14, {απηπατη Ῥοεία, ογπαν]έ Ἠοππθτις, νὶα νο νοτία». 

185. Οιαάἁτὶαϊῖς νεοίι5 Ἡσοοίοτ: Ῥγοίετ ΟΠΙΠΘΙΑ ἨΘΓΟΙΙΗ ΤΠΟΥΕΠΙ: 5αίθτη Ἱ1ΠΟ ΟΓ- 
ἀἶπα, αὲ ἆπο αἷπέ /αρα]θ5, τε]φι ἆπο παρῄήοροι---187. Απάτοιπασιε Ἠεβοπῖς 5αρ. 7. 
805. Ἐί αίεπα ἵπ Ἠθγοιπα νέα ππαίτοπαγαπα τΙΠΙΙ5, τούθιη ρα τπαγίς θ/11ο5 συσγα 

δύναμιν περιποιοῦσαν. 179. Αγχιμα- αλοῦνται. 181. Μνημοσύνη.] Ὑπόμνη- 
χηταί.] Συστάδην καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς σι. 183. Ἐνιπρήσω.] Ἐμπρήσω, καύ- 

μαχόμενοι. 177. Μηχανόωντο.] Ἐμη- σω. 18Η. Ἐκέκλετο.] ᾿Εκέλευσε. 185. 
χανήσαντο. 178. ᾿Αβλῆχρα.] Ἴσθε- ὮἙάνθε τε, καὶ σὺ Πόδαργε, καὶ Ἀΐθων, 

νη. Οὐδενόσωρα.] Οὐδὲ μιᾶς φρωτίδος Λάμπε τε ὃδζε.] Τὰ δύο µέρη τοῦ λόγου, 

ἄξια. ᾽᾿Απὸ τῶν ὡρῶν. Ὄρα γὰρ, ἡ ταῦτα ἐπίθετα τῶν ἵππων. ὙΝοητέον δὲ, 

Φφροντίς. Μένος ἁμόν.] Τὴν ἐμὴν δύνα- ὀνόματα κύρια, Ξάνθων, καὶ Λάμπον, ὡς 

μυ. Δωρικῶς. Ἐρυξει.] Καθέξει, ἐπι- τὸ δυϊκὸν, οὕτως ὀρθῶς ἐπιφέρεσθαι, 

σχήσει. 170. “Ῥέα.] 'Ῥᾳδίως, εὐκόλως. ᾿Αλλ ἐφομαρτεῖτν. 186. Κομιδήν.] 

Ὑπερθορέωται.] Ὑπερπηδήσονσιν, ὑπερ- ᾿Επιμέλειαν, θεραπεία. ᾿Αποτίετο.] 
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ὑμῖν παρ προτέροίσι μελίφρονα πυρον ἔβηκεν, 

οἶνόν τ ἐγκερώσασα πιεῖν, ὅτε θυµος α ἀνώγοι, 

/ εμοὶ, ὃς περ οἱ θαλερος πόσις εὔχομαι εἶναι. 10ο 

αλλ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον, όφρα λάβωμεν 

ἀσπίδα Νεστορέην, τῆς νὺν κλέος οὐρανον τει, 

πασαν χρυσείην ἔμεναι, κανόνας τε καὶ αὐτήν' 

αὐταρ ὠπ ὤμοιῖν Διομήθεος ἱπποδάμοιο, 

δαιδάλεον θώρηκα, τὸν φαιστος κάμε τεύχων. τος 

εἰ τούτω κε λάβοιµεν, ἐελποίμην κεν ᾿Αχαιοὺς 
αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠκειαων. 

ὋὪς ἐφατ᾽ εὐχόμενος. νεμέσησε δὲ πότνια Μρη, 

σείσατο ὃ εἰγὶ θρόνω, ἐλέλιζε δὲ μµακρὸν Ὄλυμπον 

189. Εοΐνον. 109. ὕσπερ [οι. 196. ἐξελποίμην. νι]ς. ἂν ΡτΟ κεν. 
107. νι]. αὐτωνχεί. 108. πότνια Εήρη. 

«ο]νοτας αποά οὔίαπα ἵπ ἀθογπα νζαπα (παπδ]αζαπα νἰάεπιας, ν. ο. ἵπ ΑΡο]οπΠ. ΤΥ. 12ο. 
«η... Νοραιπί τοδιιοῖ Θ(ι1ο5 φο]νίε Απιρηισιίο----198. ὑμῖν προτέροις (ῬΤΟ πρότερον) πα- 
οἴθηκεν ἢ ἐμοι.---159. Το. Οποά εΙᾶσο ας νῖπο αἰαπίατ ο], δα]ίεπα ος Ἡ. ]. ἀῑδοαν: 
ηθηις 1, απῖα Ῥγείθς ππογοτα Ποδίπαπα Βί, πιδηιαπα Γασίαπα ατριῖ Ῥοΐθςί. ὅτε θυμὸς 
ἀνώγοι ποπ. Ροΐεςί πὶςί 46 οηιῖς αοοῖρίς πες αΠιιά οδὲ ϱπαπι φποῦος γαθι]ο ορα5 Ἠα- 
Ῥθηέ, ἀῑοῖ επΊπα 5ο]θί 46 αρρείοηίία οἱ ας Ροβ]ς.---102. ἴπ Δεκίογὶς οἴρεο, αΠαπιάε 
Ἰαιιά ποῖίο, ποτε Ιπίργίογε ἴπ οπνος ἀπ νγρο, ῥώβδοι, Θιθεγβίαπσε, Ἡ. ]. κανόνες, 
αἶρας ππαπας Ἰηδετία οἩρθυπα σεσίαναῖ οί τοσεύαῖί. Ιἀοπιεπαί ορειις ἀῑῑας Παβεραί : 
Ν. 407. δύω κανόνεσσ᾽ ἄραρυιαν ἀσπίδα. ΙὨϊοπιεαϊς ἰογίσα ν. 105. ἡφαιστόσευκτος, 3ϊνθ 96- 

οππάασα τηγέλαπα αΠθππθπα, 5ἶνο πξ Ῥτο αρἰ(μείο οσπαπ{ε ος. Οπιπῖπο φαἲῖς εί {θπετο, 
οκ Ἰ. 1. δαἰέοτα Ἰπίθ]]1ρῖ, Πεγοῖς αἰτίαδηας ασππα Επῑδα Ῥγοροίατα: θαπηςί αΠαπιάς πι] 
οοηδίοῖ---τῆς κλίος οὐρανὸν κει 192. ΠΙΟ 8ΘΓΠΠΟΠΘ δἱπηΡ]. ποὐζζὲν εδέ. αἱ Ἡ. 4δτ.---- 
108---213. Νοπ ουν Ικοῖσας ἀθοταπα παϊπ]κίετῖ Ῥοεία, αποά οοπηπιοᾶίς ]ουῖς Ιπέθτρο- 
ποπάατη 1ρςῖ εταῖι.. Ῥτωραταί ἱρίσαγ ἷά, ᾳποά πιοκ αά εβεοίαπα ρες ἠΠποτναπα ροτάιι- 
οσίις 35ο. 5η. 451-437. Ἀιαπο ἰρίας Νερίιπις α «πποπς (οπίαίατ πας καργοπίας 
Αολνίςς απο 1] ἔασθτο τοουσας, δἱ οοπίτα «ονὶ5 νοϊαπίαίεπα αἰφιῖά ππονετε ἀῑσδιια- 
4οι. 

108. νεµέσησε δε π. "Ἡρη, ο]]οει ἱπιραβεπίος [οτί εί Ιπάϊσπαίατ 5αρειρα Ἡσθοίοτίς 
ἀῑστα οί τηῖπας ἵπ. Νεσίοτεπα οί Ὠιοτηθάθπι ]αοίας.---100. σείσατο δ᾽ εἰνὶ θρόνω Ῥτοτκιιν 4 
τι ἵαπα Ποπ πάση, πα]]α ἀθοοτῖ ποίῖοπε Πππὐιίογαπῃ, 66ΗδΙ5 6ὲ Πιογθς Ἠοῦ θοδί τΤΘΓΘΓΘΙΙ- 
ἁ πα, οκ απἰπηὶ ἱππροίρηίία, ἐλέλιξε δὲ µακρὸν Ὄλυμπον, 500 οογρογὶ πποίι Οὐγπιριυπα 

Ἐκτίνετε, ἀποδίδτε. 15968. ἨΠυρό.] «φραστικῶς. Ἔνιοι δὲ, τὸ ὅπλο. Ἡ- 
Εριθή». Στον, ἐνταῦθα, καταχρηστι- Φαιστότευκτο γὰρ ἦν. 1091. Κανό- 
κῶς. ἜἛθηκε.] Παρέθηκε, παρέβαλε. νας.] Ῥάβδους, αἷς ἐκράτουν τὰς ἄσπί- 

Μελίφρονα,] Ἡδύν “Ὑμῖν πὰρ προτέ- δας. Οὕπω γὰρ ἐχρῶντο τοῖς πόρπαξι, 
βοισι μελίφρωα πυρὸν ἔθηκε.] Τὸ ἑξῆς, οἲς ὄχανα ἐκάλου. Ὕστερον γὰρ οὗται 
τοῦτό ἐστι. 15ο. Οἶνον ο ώντες ἐπενοήθησαν ὑπὸ Καρῶν. Ὡς καὶ Ανα- 

πιεῖν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι, Ἡ ἐμοῖ, ὅσπέρ οἳ Κρέων φησί Καριοεργέος ὀχάνοιο. 196. 
θαλερὸς πόσις εὔχομαι εἶναι.] Ἔγκερά- ᾿Εελποίμην.] ᾿Ἐλπίσαιμι ἄν. 107. Δὺ- 

σασα εἰς κέρας. Πρὸ τοῦ γὰρ εὑρεθῆναι τονυχί.] Αὐτῇ τῇ νυκτί. ᾿Ἐπιβησέμεν.] 
τὴν τῶν ποτηρίων χρῆσιν, εἰς κέρας ἔπι- ᾿Επιβῆναι ποίῆσαι. 108. Νεμέσση- 
ον. 101. Ἐφομαρτεῖτω.] Ἕπακολου- σεν.] ἛἘβάσκηνεν, ὠργίσθη ἐφ' οἷς ἀνα- 
θεῖτον, ὁμοῦ σπείδετω. 1902. ᾿Ασπίδα δξίως εἶπε. 100. Σείσατο.] Διεκιν- 
Νεστορέην.] Αὐτὸν τὸν Νέστορα. περι- ϐθη, ἐταράχθη. Ἐλέλιξεν.] ᾿Ἐκίησεν. 
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καί ῥα Ποσειδόωνα, μέγαν θεὸν, ἁντίον ηύδω 900 

ΊὪ πόποι, Ἐννοσίγωι εὐρυσθενες, οὖδε νύ σοί περ 

ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφυρεται ἐν Φρεσὶ θυμός 5 

οἱ δὲ τοι εἰς Ἑλίκην τε καὶ Αίγως δῶι ωρ ὠνάγουσι 

πολλῳ τε καὶ χαρίεντα" συ ὃέὲ σφισι βούλεο νίκην. 

εὔπτερ γαρ κ᾿ ἐθελοιμεν, ὃ οσοι Δαναοισιν ἀρωγοὶ, 205 

Ἱῆ ρωας ὠπώσασθαν, καὶ ἐρυκέμεν εὐρύοπα Ζην ν 

αὐτοῦ κ᾿ ἔνθ᾽ ὠκώχριτο καθήµενος οἷος εν Ἴδι. 

τὴν δὲ μεγ ὀχθησας προσέφη, κρείων Ἐνοσίχθων' 

Μρη ὤπτοεπες, ποἶον τον μύθων ἔἰ εειπες; 

οὐκ. ὧν ἔγωγ' έθελαιμι, Δημ ΓΚρονίων μαχεσθαι 210 

ἡμέα, τοὺς ἄλλουε, έπεη πολυ φερτερός εστιν. 

Ως οἱ μὲν τοιαῦτα προς ἀλλήλους ἀὠγόρενον. 

τών δ᾽, ὅσον ἐκ γηὼν ὧπὸ πύργου τώφρος ἔεργε, 

200. ἁπτοξεπὲς----ἔξειπες. οΤἹ. γα]ς. φέρτατος. στο ἔξεργε. 

οοποιιδεέ ἄρα.  ἈαυλΗαθῖς αΠη]ά πι. Πῖς ϱπ ποτ Πο εκ Ἡ. Δ. 53ο. Ῥνωρίαῦ 
Ίοοις 118. 4.43.---201. σοί περ ΠΡΙ φα]ίθιι.---293. 4110 ατοιπθηία «πο ππθιποταί, ο]- 
18 αἆ παφογαὔΙοπθπα πιονθη πα 6956 αἰί Νορίαπαπα: Ῥγίπιο, απο αὐ ΑολνΙς οχἰτηῖα 
οὐ ας, ο απο οπ1βδη. 6ΟΓΙΠΗ ]άπι απίθα [ανογαί. ΠεΙίοε, ]απα Β. 575. πιθπιογαία, 
Αολμαῖα Νερίιπῖ γολρῖοπο ποία της: απ] π «σας ε]αδάθιαι Α ολα ασῃοπα Παβευ- 
της 2---295. Ὀτον]ίαίο τιν ογα(οπῖ5.. Νεο Ιπίογορίθτο αὖ ἀθίθγγογθ πος ἀθῦεί, φιιος 
οαρίίος αἀνογκαξις ποδύνῖ5 ορηδηδ. Νάπα δἳ οτηπος---αᾶ. οοβγορη πα «ονθπ], ἐρύκειν, 
απο πἶπας αακί]ο Τγο]απίς νεπῖας οοηδρί σαν’ ογιπιι5, πεἀθυῖέ 1ο ἵπ Τα ο ἀο]ορῖς, 
πιζΙαπα ιν τις Ἠ]]ο οσα ΓΓαοίὰ. ἀκάχοιτο, λυποῖπο 50. Ο00ΥΟΙΙΙΙ5 α πορίς, καθήμενος 
ἔνθα, αὐτοῦ, οἷος.----200. ἁπποεπῆς, καβαπτοµένη τοῦ Διὸς σὺν ἔπτσι. πιαζεάΐσα, ογἰπιίποδα. 
-ο1Ο. οὖν ἐθέλοιμι. 10 απδίπι,---211. Οοπδεπίαπθιπα Ίου ΝεριιιπΙ οπδίθας ας πηοσ]- 
Ῥαδς ν. 54ρ. Α. 390. 504. εἰ ἨΒΤΤΑΙΟΠΕΠΙ Ἐ. 174. 5. 205. 50. 

212-352. Νοναπι βίγις περιπέτειαν Ῥοεΐα. Ότπι Ίαπα πίτα Ῥίηα οπδίτα Παρα 
τουθρῖκεεπί 5ο Αολϊνί, Αραππθπιποπ. Παρ]οηίος οοππαί, δὲ, τς Πίογαπα οοηγθι»ί ἵπ Έτο- 
Ίπιος Ἱτγιαπί, Ῥεγππονοί:. τουτθαίιις ααρπ]ο οὐ]αίο.. Ίμουι5 Όθπο ογπαίις Ιπθεγροδίής 
Απσαππειηποπϊς αᾱ «ονεπι ΡγεοῬι8.---213. ὅσον τάφρος ἀπὸ πύργου ἔεργε, αλά 659 
πθηπί( απατά Ίοσιι5 1Πίθς Γοβκαπα οί να]απας νααπα απίθπι πείχος, πύργοι, 6ἱ ΠΊΙΠο 
πύργ2:, αρρε]]αίας Ἠοπιστο. Πηίνα να]]απα Ῥαζεῦαί αΠιιά, «ραζϊατη δοιιο αἲ Πάνος 1π 
Ἠείογο διαπίον.. Αοζοζοιΐνιις Πίαφιις Ττο]απ]ς ΡΓΙΠΟ οοοΙγΓΕΥΘ εἰς {οδδα 5αροτίοτε 
αῑς ἀπεία Η. 44ο. 1. Ῥοπο6 ἴ]απα (436) υαἴζπη, αιοά ρνῶίθπίιπι εγαί πανῖριις οἱ α]ίτα 
ναβ]απα ραίίππα αοά, ραΐουαί πσηπο αᾱ πανίηι ογά(πες, Ἠναπί Ἠωο Ττο]απίς Ίπ 
Ῥτοδρθοίι:, αἲ ν]άθγο Ροδφεπί οπημία οορῃῖς Αολίνογαπα ΠΙρΗΜΟΓΙΙΗ 6996 Ῥ]επα. 36 ἴπ 
νοτρὶς Ἰαβογαπτας. Νάπα κ οπύι6 δραπη, α πιαυϊύιν Ἱιδηε αα «Γοναπι τορ]είιτη Ρις 
Βαρϊοπϊπα (1), τόσον ὅσον ἐκ νηῶν ἀπεῖογε τάφρος: (1418 Τα 56 Παμιῖσεα τρις Ἆου, 
4ποῦ. ΑΡαΠΙΘΠΙΠΟΠ 229-222. αλοσμίίοπε ϱ ραρρί ππεάΙα παν Γαοία [αρα φἰδῖί) 

201. Εὐρυσθενές.] Μεγάλην δύναμιν έχων. µεν.] Κατέχει, κωλύε». ᾖ7ην.] 7η- 
902. ᾿Ολοφύρεται.] Οὐκτείρι, ἐλεε. να, τὸν Δία. 3297. ᾽᾿Ακάχοιτο.] Λυ- 

203. ἛἙλίκην τε, καὶ Αἰγάς.] Πόλεις παῖτ. 2090. ᾽Απτοεπές. ᾽Απτόητε. ἐν 

Ἱερὰς Ποσειδῶνας. Αἰγὰς δὲ λέγει τὰς τῷ λέγει θρασεῖα. "Ενιοι δὲ δασέως 

ἐν Πελοποννήσῳ. 3294. Χαρίετα.] Ἔ- ἀναγμώσκουσω, ἵν ᾖ, καθαπτοµένη λό- 

πιτερπῇ, ἠδέα. Σὺ δέ σφι βούλεο νί- γεις. 913. Τῶν δ' ὅσον ἐκ νηῶν ἄπο 
σι λα ν - Β 

κην.]. Σὺ δὲ αὐτοῖς βοηθὸς Ὑενοῦ, καὶ πύργου τάφρος ἔεργεν.] ὝὍσον ἀπὸ τῶν 

περιποίησαι τὴν νίκην. 2096. Ἐρυκέ- νηῶν διάστηµα ἦν ἐπὶ τὸ τεῖχος, καὶ 
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πληθεν ὁ ὁμῶς Ίππων τε καὶ ἀνδρῶν α ἀσπιστάων 

εἱλεμένων' έίλει δε ϐ θιῶ ἀτάλαντος Αρηϊ 

Ἔκτωρ Πριαμίδης, ὃ ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔθωκε. 

καί ού κ᾿ ενεπρήσε πυρὶ κηλέω νγας είσας, 

εἰ μη ἐπὶ Φρεσι η κ) ᾿Ἀγαμέμνοι πότνια ρη, 

αὐτῷ ποιπνύσαντι, θιῶς ὀτρυναι Αχαιούς. 

(8η ὃ ἰένοι παρά τε κλισίας καὶ γήας Αχαιών, 

πορφύρεον μεγα φαρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείη" 

στη ἐπ᾽ Ὄδυσσηος μεγακητεϊ γηι μελαύνη, 

: ῥε εν μεσσάτῳ ἔσκε, γεγωνέµεν ὠμφοτέρωσε, 

Ἐημεν ἐπ᾽ Αίαντος κλισίης π ελαµωνιάδαο, 

Ἠήδὶ επ᾿ Ἄχιλληος, τοί ῥ ἔσχατω νηας εἴσας 

ον ; εέρυσαν, ἠνορεη πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρων) 

ἡύσε δὲ διαπρύσιον, Δανασίσι γεγωνώς' 

Αἰδὼς, ᾿Αργεῖοι, κώκ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοὶ, 

215 

215. Γειλομένων Εείλει. 216. ὅτε Εοι. 
217. ἐξίσας. να]ρ. καί νύ κεν ἔπρησε. 218. πότνια Εήρη. 

296. Γείρσα». 90258. ἐλέγχεα Γεῖδος. 

Ίοσυιπι ποπ Ἠαῦθί ἀπὸ πύργου. ΒΙηπ Ῥες Ἠὰς νοοθ» ὅσον ἀπὸ πύργου (Ἡ. 6. ἀπὸ πύργων, 
ἀπὸ σείχεος) τάφρος ΞερΥΣ, ἵαπίατη Ἰ]λιιά 5ραατα ἀεε]αταίας, φαοά Ρε πίες να]απι εὲ 
Γοδαπα: ποπ. αρρανεί, 10 ΥΓ5άΠΗ ἐκ νπὠν φΡρθοίε. Ἀεο Όθπε ΒΠετοῖ, 5ἱ Ίαπσετε νε]]ες 
πάφρου πύργος. Τάφο Ῥτονίαϊ, δα]έοπι οππα ἈΙοβποτθ Ίθμετο: ὅσον ἐκ νπῶν, πύργου τ 
ἅπο, τάφρος Ξεργ:, (τόσον) πληθε πῶν- χερίείιπι εγαέ οµγγίδι εἰ υἴγίς, φιιαπέιπα ἱπίεγ- 
σαζαπι ἐποίιαάεδαί /οδεα ἴπᾶε α παυϊδι οἱ α υα[ῖοι---α16. Εβεοίαγιας Γ]κκοί ππῖπας 
18δο. 5η. Ἠθοτος, π]ςί απῖππος τεοθρῖδοπί Αολῑνϊ Πονίασα Ασαπιεπηποπίς. ΟΙ ορηςῖ- 
Ἠππα Ίου 5 ]]οῖ Εοτίασ α ὀπποπο ἀς Αολίνοσιπη 5α]αῖο {απίορετε κο]]]οῖία.----22{. μέγα 
φαρο; αιοᾷ Ίσου νοχκῖ]]1 ος φἶσπί πηϊἡίατῖς οτα παπα 1π Αραππεπιποπεπι εοπνοτίοτοί. 
Βακρίσασί Ποθί οἩ]απιγάοπι τερίαπα Ἠαπιο 1ρδαπι ῬΡατριγεᾶπα γεδίεπη Πήκκρ.  Α ας ποπ 
αρρατεῖ, ππάθ πθρεπίο Ῥαπηας ΡάΥΡΗτεις οἳ αά ππαπτη Επθγςι----2 23- []γαεῖς εἰαίῖο- 
Ἠθτη ΤΠ παθεῖα 0Ἴᾳ956 Ειῇςςο, οκ Ἡ. Ἱ. οἱ Δ. 5, 6. ἴοπείαγ. ---ᾱ25. ποί ῥ' ἔσγατα νλας εἴρυ- 
σαν. κατὰ τὰ ἔσχατα, ΠΟΠ ΤΘΠΠΡΟΤΟ 5εᾷ Ίουῦ: 1 ἐσχατιὴ οί Τ. 328. ἵπ εοτηϊῖρας, 
οχίγειηῖς οβδίγογπα. Ρατ ῦαα5.----226. ἠνορέῃ πίσυνοι. ἴπποιαπη Εοτκϊπηϊ, Βαπί απίθτη 
εοτπια δὲ οπδίτογπα οί ααῑθῖ Ποκνας αἀοτίεηῦιις οἱ Ιηδιάαπῦας ππακίπης οὐποσῖα. 
--38. αἰπα]]ῖς Ίουις Υ. δ1.-- 22ο. Δά Απιεμοπηθείσα ερθοίαῖ: ἵπ Ίμεπηπο, Ρτοβθοιτὶ 

ἀπὸ τοῦ τείχους ἐπὶ τὴν τάφρο», ἐπλη- 
ροῦτο τοῦ ὄχλου. ”Αλλως Ὅσον ἢ τά- 

φρος ἀπέχει ποῦ τείχους καὶ τῶν νεῶν, 
τοῦτο πλῆρες ἦν πεζῶν καὶ ἵππων. ἸΑμ- 
φότερα οὖν τὰ διαστήματα ἑκατέρωθεν 
τοῦ τείχους, τὸ μὲν πρὸς τὴν τάφρο», τὸ 
δὲ πρὸς τὰς ναῖς, ἐπεπλήρωτο. ἜἜεργεν.] 

᾿Απεχώρίζε. 214. Πλῆθεν.] ᾿Ἐπληρό- 
θησαν. 315. Ἑλομένων.] Συναθροιζο- 
µένων. Εἴλει.] Συνήθροιζε, συνέκλειε. 
217. Κηλέῳ.] Κανστικῷ, διαπύρῳ. 219. 
Ποιπνύσαντι.] Ἐγεργήσαντι. 3291. Πορ- 

νοΟΙ,. 1. 

Φύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρ πα- 
χείῃ.] Πορφυροῦν ἱμάτιο µεταχειρίζε- 
ται ὁ βασιλεὺς, ἕνεκα τοῦ εὐχερῶς ἔαυ- 

τὸν σημᾶναι τοῖς Ἕλλησιν, ἐπεὶ ἀδύνα- 
τον ἦν διὰ βῶς αὐτοὺς καταστεῖλαι. 

922. Μεγακήτεϊ.] Μεγάλη. Παρὰ τὸ 

κτο. ἛἨἩ, εὐρυχώρῳ. 
233. Ἐν µεσσάτῳ.] Ἐν τῷ µεσωτάτῳ 

τόπῳ. "Έσκεν.] Ἠν, ὑπῆρχε. 
µεν.] Βοᾷν. 937. Διαπρίσιν.] Διά- 

δηλον, μέγα, ἐξάκουστο. εγωνώς.] 

Ἐκβοῶν, κράζων. 3328. Αἰδὼς ᾿Αργεῖ- 
36 

. / Δ 
πλατειᾳ και 

Γεγωνέ- 
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πη ἔβαν εὐχωλαὶ, ὅτε δὴ φόμεν εἶναι ἄριστοι" 

ἂς, ὁπότ εν Λήμνῳ, κενεαυχέες ἡγορώασθε, 

ἔσθοντες κρέα πολλα (βοών ὀρθοκροιρόων, 

πίνοντες κρητήρως ἐπιστεφέας οἴνοιο, 

Τρώων ἄνθ ἑκατόν τε θηκοσίων τε έκαστος 

στήσεσό εν πολέμῳ} νὺν ὃ οὐδ ένος οζιοι είμεν 

Έκτορος. : ος τάχα νγας Θιπρήσει πυρὶ κήλέω. 

Ζευ πωτερ, ἦ ῥώ τιν Ίδη ὁ ὑπερμενεων βασιλήων 

τησ’ ὅτη ὄασας, καί μυ µεγα κύθος ὠπηύρας ; 

οὐ μεν δή ποτέ φηµι τεον περικαλλέα βωμον 
νηϊ πολυκληίδι παρελθεµεν, ένθαδε ἔ Ερῥων) 

ὀλλ᾽ επὶ πασι βιῶ δημον καὶ µηρι ἔκηα, 

ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον εξαλαπάξαι. 

ἄλλα, Ζεῦυ. τόδε περ μοι ἐπμκρήηνον ἑελδωρ; 

αὐτοὺς δή περ ἔωσον ὑπεκφυγεειν καὶ ὠλύζαν, 

290. να]ρ. φαμὲν. 

330. ἐνθάδε Γέῤῥων. 

930 

θρ 

240 

932. οΐνοιο. 933. τε Γέκαστος. 

241. Ειέμενος. 

αἆ Τνο]απα Αολίνοναπα Ῥηποῖρες αὐ ΑΡΑΠΙΟΠΙΠΟΠΕ ἵπ ερα]5 οχοορί, Ιπίου νίπα 49 διία 
ντο ςυπητηα οπασν]ς Ρο]1οῖῖ Βπεγαπί.--.. 232. πρητηρως ἐπιστεφέας οἴνου νΙΠΟ τθρ]θίο: 
Ίδ0ι1ο αά ογαπα: πθς αΠτον ασορῖ Ῥοϊοδί: ν. Α. 47ο.---233. Ιποα μας ορΠέπα ἀ1οθΙΙ- 
1οδγο Ττο]απος απππ(πθτηφια νἱτίιίο οφ ἠραγασαγατη 556: Ίέα τὸ πηα]5 Ῥτο ορηίθηῖς 
πιστα] Ῥοδβθί: ἀντὶ ἑκατὸν, 66 στήσεσθαι αν Πῦτα ἀποίαπα. απο απιίθπι 394 5- Ἡθ 
παπα άσε ορ ἱραγαπηιϊς Π6οίοΓΟΠ1, οἳ ραχό5 ΠΟΝ δΗΤΠΗΝ. ιο ὠντὶ γυναμκὸςν ΙΡ. 
163. ἄξιοις ἀντάξιοι π{έ 4ᾳ πιεάῖοο Λ. 5 14. --32ρ6. 1 η ῥά πι ᾖδη----πῃ ὥπη ἄασας. Ιπ ἱαπίΙΙΠι 

τηα]μτα, ἀϊκοτίπαει αἀδακ]δα, πι 41Ο 1π 1βποπη η Ίπη κυππηατα Ιπομγτεταο ροββῖςδ Αη- 
Πιο 5ΕΓΙΠΟΠΟ ἀοβαοραπί νοσανα]α Ρρτορτία, απ ΐρας εκριππηοτοῖ, 5ο {αππα οἱ Γογίιπος 
Ραπίοπ]απα αΐτος Ῥοπ]έ Ἰέπιο μείπιο ϱεηιιδ, ὦτήν, ἄθ φπογίς οα]απη ταῖς βεπετε, πια]ο, 
πηογειπῖο, αλάς, ἀῑσὶ κοἨέππι, ν. αἆ 1. τ16. ἅππι ρθοῖσπι φαΏᾖοξ: καί µιν μέγα Ὀρρ 
ἀπηύρας. ποπ θιποᾶ ατα Γαοῦαπη δ1έ, δοά Που Ῥοΐεσί, τί απηθίαῦ οπιηθτη Φσπιίαϊοπη, ϱκ- 
ονοῖα ρτοβῖσαίο, απεπι, ἵπ Αοπῆίς οοπίθιΙΙΠη, θὐκεγαί.-- 237. μέγα κὔδος. ΏΠΟ 
οπιηῖς Αραππεπιποπῖς Γοτίια, οοπΦ1Μίο, ἀἲρπαίας, ρ]ογῖα.----235. οὗ μὲν δή ποτε. Αη. 
Ἐκ ΠοπηΙπιαπη τι ἴαπα 5Θη5ι Ἰπρνγαζιπι ο Ιπ]ιδέαπα ΠΙΠΙΕΠ αοθιιδαΐ, ΟΠΗ δενόπησι,---249. 
δημὸν καὶ µπρία ΡΙηρι]α ΓΟΠΙΟΥΕ.---24 1. ἵέμενος νοῦῖς ακρείεη», νοία {αοἴθῃς τζ.----242. πόδε 
περ Ίιου φα]ίθπη ταίαιπα Γαοἱτο, 5ἳ τος νιοίοτία Ῥτίνατο ἀθοτοίιπα δὲ, αἱ να]ίεπι. δίπαρεια 
ΑΙδία5.----σ43. αὐτοὺς, 80. σοὺς ᾿Αχιαιοὺς, 5. ἡμῶς. νθὶ εκ 5εηδιι οβίθτογιΠἩ, νε] ες ν». 

οι.] Αἰδεῖσθε, ὦ Ἕλληνες, Ἐΐδος ἄγη- 

τοί.] Τῷ ὁραθῆναι µόνον θαυμαστοὶ, καὶ 
ράων.] ᾿Ορθὰ κέρατα ἐχόντων. 3932. 
Ἐπιστεφέας.] Πλήρεις, ὃ τρόπος µετα- 

/ / ο 

οὐκ ἐπὶ ἔργῳ. 399. "Ας ὁπότ' ἐν Λήμνῳ φορά. 933. Ανθ᾽ ἑκατόν.] ᾿Αντὶ τοῦ, 
/ ον το εν ον ω / « / Ξ. 

κενεαυχέες.] Τὸ ὁπότε ἐστὶν, ἀντὶ τοῦ κατέναντι ἑκατόν. 334. Στήσεσθαι.] 
ή 3 / / 

ὅτε. Καὶ ἀποτελεῖ ἀνταποδοτικὴν περί- Μαχήσεσθαι. Εἰμέν.] Ἐσμέ. 3935. 
ος εν ο. / 5 ; η ς ΄ Οὐκ εστι δὲ ἀγταπόδεσις. Ενιπρήσει.] Καύσει. 3236. Ὑπερμενέ- δον. “Ὁ γὰρ 

λόγος, Ὅτε ἐν Λήμνῳ ἐκαυχᾶσθε. ἆε- 
γεαυχέες.] Κενὰ καὶ μάταια καυχώµε- 
γοι. ᾿Ἠγοράασθε.] Ἐλέγετε. ἅς τινας 
ποτὲ ἐν Λήμνῳ ἐλέγετε καυχώµενοι, πί- 
νοντες οἶνον πλεῖστον καὶ κάλλιστον. 

331. Έσθωτες.] ᾿Ἐσθίοντες. ᾿Ὄρθεκραι- 

ὠν.] Ὑπὲρ τὸ δέον βιαίων. ὑπερεχόντων 
τῇ δυνάµει. 937. Άασας.] Ἔβλαψας, 

938. Τεόν.] Τὸν σὀν. 3930. "Εβῥρων.] 
Ἐπὶ φθορὰν παραγενόµενο.. 341. “Ἱέ- 
µενος.] Ἐπιθυμῶν, προθυμούµενος. 3243. 

Αὐτοὺς δή περ.] Ἡμᾶς αὐτούς. ᾿Αλύξαι.] 
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μηδὶ οὕτω Ίρωεσσιν ἔα δαμνασθαι ᾿ Αχαιούς. 

ὋὪς φώτο: τὸν δὲ πατηρ ὀλοφύρωτο δακρυχεοντα΄ 245 

νεύσε δὲ οἱ λαὸν σόον έμεναν, οὐδ' ὠπολεσθαι. 

αὐτικα ὃ αἰετὸν ἦκε, τελείότατον πετεηνῶν, 

νεβρον ἔχοντ ὀνύχεσσι, τεκος ἐλάφοιο τωχείης" 

παρ δε Διὸς Βωμῶ περικαλλεῖ κά[λίαλε νεββρον, 
ἔνθα πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥεζεσκον Αχαιοί. 25ο 

Οἱ ὃ ὡς οὖν εἴδουθ, οτ' ὧρ ἐκ Διὸς ἄλυθεν ἐ ὄρνις, 

μαλλον επὶ Τ ρώεσσι θόρον μνήσαντο δε χαρµη. 

ἔνθ᾽ οὔτις πρότερος Δαναων, πολλών περ εόντων, 

εὐζαωτο Τυδειδοιο πάρος σχέμεν ὠκέας ἵππους, 

τάφρου τ ἐξελάσαι, καὶ ἐναντί[ιον μαχεσασθαι' 255 

ἄλλα πολὺ πρώτος Έρωων έλεν ἄνδρα κορυστὴν, 

Φραθμονιδην Αγέλαον. ὁ μεν φύγαδε τρώπεν ἵππους" 

τῷ δε µεταστρεφόθτε, μεταφρενω εν δ δρυ πηξεν, 

ώμων µεσσηγὺς, διο δὲ στήθεσφων ἔλασσεν' 

ἠριπε δ εξ ὀχέων, ἀρώββησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὐτῶ. 26ο 

ο45. νι]ς. τὸν δ' ὁ πατήρ. 240. δέ Εοι, 251. Εεῖδον. 
257. νυ]ρ. φύγαδ ἔτραπεν. 

5οη1.----246. Απιριτ ταο καθῖς εχροδία: Ἠϊππιι]ας οπίπα αὖ αραῖ]α Ίαπα ταρίαις, 1έ6- 
ΙΙ απαθή πρι ρας ἀἰπηῖαιις οί αἆ αγαπη ο ον]5 ρτο]θοίς, 5εγνα (ασ θ, καλαέεπα Αο]- 
νοσιπα ᾖονο νοδριαπίο Ργοπαῖ επί. ααρίτος ἱκέτην αιακὶ αἱ αγαπὰ παπη χοοῖρῖέ ασ ἴπιθ- 
«πσι---247. πΩ ]αΠα πελειότατον οἰωνὸν, Ἠἱο εἳ Ὢ. 215. πιακίπλαπα, οργεσοπαπιαε αι 
δρίοῖαπι οσα. νολαπίας 4εοαπα, η ενθηέηδ.---240- οὗτος δὲ ὁ αἰετὸς κατέβαλε τὸν 
»εβσὸν παρὰ βωμῶ Διὸς πανομφαίου, οπιηῖς αασατ] αποζογῖς. 

251-335. Απαιπίο οοπβνππαἡ Αολήνί Ἱεεγαπα Ἔτοίαπος Ίπ ἔασαπα οοπ/Ισἵπης, Ῥτ- 
πιο Ίουο ο οπδιῖς ἵη 605 ἱπνομίε Ἠϊοππσάςς, - 261. ἔα ορίονῖ ριποῖρεςς 1ουΙβδΠητΙ5 
ειιους, απ εασι(ῖν Ῥ]ανος Έγο]απος οοπ[οοξ.---2/ 7. ΟοΠαπάατας αὖ ΆραππεπιπονΕ 
Ηεοίοτοπι ροβίς 5οὰ οππι Ες αΏθγγαςκθί καρ]τία, αὐ Ἠεοίογο βαχο Ρενοπσας. Πα 
ΤἘτο]απϊς απ]παϊ εί νῖτος Ἱίογατη τεδθιιηξ. 

353. οὗ τις; Δαναῶν εὔξατο, ρ]οτῖατὶ, Ρτοβίθτῖ ροζαῖξ, ἔχειν ἵππους πρότερος, πάρος Τυ- 
δείδαο, (πρότερον πρὸ Τ.) Άονα Εοσπιπ]α Ῥτο νι]ρατὶ: Οπµιόπ ῥγήπτς Πἰοπισάεν ἴπι 
Τγο]απος ἱπυεοίις ον. Απίονογας, πηπατη, Ο8ἱ6Γ05.----258. µεταστρεφθέντι, αρα: 
αάθοφε ἴδγσιτη νετίθη(].----250. διὰ δὲ στήβεσφιν ἔλασσε. διὰ στήζτο:. ν. αἲ Ε. {.---266. 

Ἐκκλῖναι. 3945. ᾿Ολοψύρατο.] Κατώ- καὶ ἀετὸς ἐκλήθη, οὖχ, ὥς τωες, παρὰ 

κτισεν, ἠλέησε. 32460. Νεῖσεν.] Ὑπέ- τὸ ἀΐσσειν, ἀλλὰ παρὰ τὸ ἐτεὸν δηλοῦν, 

σχετο, ἐσήμανε. 3947. Τελειότατον.] ᾖὅ ἐστιν, ἀληθέ. 349. Νεβρόν.] Ἐλά- 
"Ἠτοι µέγιστον, ἢ ἐντελῆ σηµεῖα φαί- φου γέννημα. 3259. Πανομφαίφ.] Πά- 
γοντα. ἐπιτελεστικώτατον. Λέγεται δὲ, σης φήμης καὶ κληδόο. Ομφὴ γὰρ, Ἡ 

κατὰ τὴν Διὸς γένεσιν τὸν ἀετὸν γεννη- θεία κληδών. 352. Θόρῳ.] ᾿Αϕώρμη- 

θῆναι, ἔν τε τῇ πρὸς τοὺς Γίγαντας µά- σαν. 254. Εὔξατο.] ᾿Εκανχήσατο, ἐ- 

χΊ παραπτῆναι. Διόπερ ἐν τῇ διανεκή- Κδεήθη. Πάρος σχέµεν.] Έμπροσθεν σχεῖν. 
σει τῶν πτηνῶν Ζεὺς ἀετὸν εἶλετο, ᾧ καὶ 3257. Φραδμοίδην.] Φράδκωος παῖδα 
προστάσσει, καὶ ἀγγέλῳ αὐτῷ χρᾶται ᾿Αγέλαο. 3950. Έλασσε.] Διήλασεν. 
πρὸς ἐκείνους, οὓς ἐπιφανείας ἀξιοὶ. Ὃθεν 269. ᾿Αράβησεν.] Ἓψόφησεν, ἤχησεν. 

8062 
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τὸν δὲ μετ Ατρέίδοι, Αγαμέμνων κοὶ Μενέλαος" 

τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Αίαντες, θώριν ἐ ἐπιειμένοι ἀλκήν' 

τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Ἴδομενευς, καὶ ὁπόων Ἴδομενηος 

Μηριόνης, ὠτάλαντος Ἐνυσλίω ὠνδρειφόντη" 

τοῖσι ὃ ἔπ᾽ Ευρύπυλος, Εὐαίμονος ὤγλαος υἱός. 

Τεῦκρος ὃ) εἴατος ζλθε, παλίντονα τόζα τιταίνων" 

στη ὃ ὤρ ὑπ᾽ Λίαντος σόκεῖ Τελαμονιάδαο. 
ἔνθ᾽ Αίας μεν ὑπεξέφερε σάκος, αύταρ οΥ᾿ ἥρως 

πωπτήνως, ἐπεὶ ὤὥρ τυ᾽ ἀιστεύσας ἐ εν ὁμίλῳ 

(βεβλήκει, ὁ μεν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, 

αὐταρ ὁ αὖτις ἰῶν, πώϊς ὡς ὑπο μητέρα, Φύσκεν 

εἰς Λίωθ: ὁ δέ µι σώκεῖ κρύπτασκε φαεμῶ. 

ἔνθω τίνα πρώτον Τρώων έλε Τεῦκρος ἁμύμων: 

Ὀρσίλοχον μεν πρωτα, καὶ Ὄρμενον, ἠδ ᾿Ὀφελέστην, 
Δαιτορώ τε, Χρόμιόν τε, καὶ ἀντίθεον Λυκοφόντην, 

καὶ Πολυαιμονίδην ᾿ Αμοπάσνα, καὶ Μελόνιππον, 

πόντας ἐπωσσυτέρους πέλασε χβονὶ πουλυβοτείρη. 

τὸν δὲ ἰδῶν Ύήθησεν ὄναξ ἀνθρων Αγαμέμνων, 

τόξου α ώπὸο κρατεροῦ. Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας" 

στη δὲ παρ αὐτον ἰῶν, καί μι προς μύθο ἔ εειπε᾽ 

Τευκρε, φίλη κεφαλή, Τελαμώνιε, κοίρανε λαών, 

βόλλ᾽ οὕτως, αἶκεν τι φόως Δανασῖσι γένηαι, 

πατρί τε σῶ Τελαμώνε, ὅ σ ἔτρεφε τυτθον ἐόντα, 

27ο 

2Ί59 

28ο 

9/78. τὸν δὲ Ριδὼν γήθησε Γάναξ. 983. ἔ[ειπε. 360. ἐπιξειμένοι. 

Ἰάδπα πππηθγιις ε{ {στο Ιάθτη οτάο, οπά 51Ρ. Ἡ. 162. 5ᾳ. Βη{ πρπποταί5 απίο Ῥάσπαπι 
οσα Ἡσθοίοτο: Πἰδί φιιοᾷ το Ποαπίο οἱ [Ἴγ5δο (αἱ 5αρτα Παροταί 97. 54) πο Μ6- 
πθ]αιι5 οί Τεισθν πιριπογαπίΙΣ.. ος ΓΠιήΡΗίο οκ ΟυΥπιοπίο Τ]οδδα]α, ν». 265. νἱάε 
Β. 736. παλίντονα πόζα αἰπαρ]οϊίετ ἰπιῇεο, σιγυαγὶ δοζἰίτηι χοπ, ἁοοῖρΙο ο οἳ 
ΗΡΙ Κ. 45ο. Ο. 443. 04. Φ. 11. 50- εαάθΠ1 1 καμπύλα, ἀγκύλα, εὐκαμπὴ. σιταίνων. 

Ρτο Λαὐεης, ἀῑκΙν {επΙΕΙΑ: πείνων. ἕλκων. αιῦ 81ρ. Δ. 122.---21. πάις ὧς ὑπὸ μητέρα, 
ειπαν] οοπιραγαίίο, πια] 5 Ἰαπθαία, οσα Ῥπθτο ΤΠ δίπαπα ππαίσὶς 5ο αμάεπίθ. δύσκεν εἰς 
Λίαντα, ἐπεδύετο (Ίο. ὑπεδύετο) παρ Βομο]. Ῥγ. ὕποδυς τὸ τοῦ Αἴαντος σάκος. Ἠιδίαϊμ. 
---αΠ0. ἀπὸ πόξου πιαπ]{ο5ίο Ῥτο διὰ, σὺν πόξω. νοτιπιίαπηθη Ῥες εΙΙρδί, φαρέμὲς εχ 
αγοις οπιϊσεἰδ, τα αΠΡΙ ὧπὸ νευρης, Λ. 476. Ῥοπίέ αιίθπα πόξα Ἠοπιθγις, πδί βέλη δαπί 
ἀπίε]Ηρεπᾶα, Ιά6οβ11θ ὠπὸ τόξων Ῥτο διὰ βελέων. φάλαγγας ΡΤΟ πληθος.----283. αἶκεν 1ΐ8- 
ΤΙΙΠΗ Ρ.Ο ἵνα. Φόως δα]5 αΠμῖ 4α νΙοίοσία, Ἡ. Ἱ. 49 οἰογία αοαρίεπάππας δἳ ερ ασ 

᾿Ονοματοπωία ὁ τρόπος. 261. ΤῬὸν δὲ 

µέτα.] Μετὰ δὲ τοῦτω. 963. ᾿Οπάων.] 

᾿Ακόλονθος. 264. ᾿Ατάλαντος Ενυαλίῳ.] 

Πολεμικὸς, Ίσος τῷ ρει. 266. Πα- 

λίτονα.] Βὶς τονπίσω τεμόµενα. Τιταί- 

γων.] ᾿"Εντείνων, ἕλκων. 968. Ὑπεξέ-- 

φερεν.] Ἔξω αὐτὸ τοῦ Τεύκρου ἐποίει. 

2690. Παπτήνας.] Περιβλεψάμενος. Ἔ- 
η ν 

πιάοτιν.] Η τοι ὄνομα κύριον, ὁ ᾿Ἐπιάρ- 

τις. ἩΗ, ἀντὶ τοῦ, Ἐπί τινα δή. ᾿Οἵ- 

στεύσας.] Τοξεύσα.. 971. Δύσκεν.] 

Ἠπεδύετο, ὑπεισῄε. 3272. Κρύπτα- 
281. Κάίρανε λαῶν.] 

980. Φόως.] Φῶς, 
σκεν.] Έκρυπτε. 

Βασιλεὺ ὄχλων. 
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καί σε, νόθον περ Εόντα, κοµίσσατο ᾧ ενὶ οἴκω" 

τὸν, καὶ τηλόθ εόντα, εὐκλείης ἐπί(Φησον. 

σοὶ ὃ εγὼ ἐξερέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται 

αἴκεν µοι δωώη Ζεύς τ᾿ αἰγίοχος καὶ ᾿Αθήνη 

Ἰλίου εξαλαπάξαι εὐκτίμενον πτολίεθρον, 
πρώτῳ τοι μετ' ἐμε πρεσβήϊο ἐ εν χερὶ θήσω, 
ἤ τρίποδ, ἡ ἐ δύω ἵ ἵππους αὐτοῖσω ὄχεσφη, 
ἠὲ γυναϊίχ., ἤ κέν τοι ἁμὸν λέχος εἰσανα[βαίνοι. 

Τὸν ο ὠπαμειβόμενος προσεφώνεε Τεύκρος ὠμύμων 

᾿Ἄτρείδη κύδιστε, τί με σπεύδοντα καὶ αὖτον 

ὀτρύνεις οὐ μεν τοι, ὅση θύναμίς γε πάρεστε, 
παύομαι" ἀλλ εξ οὗ οὗ προτὶ Ἴλιον ώσαμεθ αὐτοὺς, 

εκ του δη τόξοισι θεδεγµένος ὤνθρας ἐ ἑναίρω. 
ὀκτὼ δ προηκα, τανυγλώχινας ὀϊστοὺς, 

πάντες ὃ) ἐν χροί πῆχθεν ᾿Αρηϊθόων αἰζηῶν 
τοῦτον δ) οὐ θύναμαι βαλέειν κύνα λυσσητηρα- 

Η ῥα, καὶ ἄλλον ὀΐστὸν ὧπὸ νευρηφι ἴαλλεν 

οὓς 

209 

265 

8οο 

997. τ’ αθε»ί η νι]ρ. 258. Ειλίου. 
89ο. νυ]ς. νευρῇφω. 

395. τὸν---εὐκλείης ἐπίβησον, ποῖο νετὺῖ ασια, ας Β. 394) θἰογία ἐπερεγέῖτα. κλέισον, εἶᾶ- 
γιοι τεάᾶε, αἲν Επδίαί(η.----280. πρεσβήϊον, γέρας.---201. Ἰὲ γναικά, Ρηῖα οαρΏναπα εκ 

294. κοµίσσατο Γῷ ἐνὶ Γοίκῳ. 

205. προτὶ Γέλιο». 

Ῥποράα.---207. Οσίο: ἵπ νο. 274 5, 6. ππθπιογα(ος.---2οο. Οοίο ]απι καρ]εῖς οπι]ςεῖς 

- ” 
σωτηρία. Σηµαύει δὲ τὸ Κυρίως φῶς. "Ἡσιόνη, ἀλλὰ βασιλίς. "Ἔτι καὶ αὐξή.. 

9 μμ αρ σεως ἕνεκεν τοῦτ' εἰρῆσθαι φαμὲν, ὅτι 
τῇ ἀρετῇ καὶ τοὺς γνήσίους ὑπερέβαλε. 
Κομίσσατο.] Ἐπιμελείας ἠξίωσεν ὡς 

284. Καΐ σε νύθον περ ἐὐντα.] Πρα- 

κλῆς, πορθήσας Ίλιον, Ἡσιόνην τὴν Λαο- 

µέδοντος θυγατέρα, Πριάμου δὲ ἀδελφὴ», 
ἔλαβεν αἰχμάλωτον, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν «Ὑνήσιωυ. 3985. ἘΕὐκλείης ἐπίβησον.] 

γέρας Τελαμῶνι, ὡς συστρατεύσαντι αὐ- Δόξης ἐπιβῆναι ποίησο. 32980. Πρεσ-- 

τῷ. ΑΦ ς ἔσχε Τεῦκρον ὁ Τελαμών. βήϊο.] Πρεσβεῖον, ἀριστεῖω. Λέγει δὲ 
τὸ ὑπὲρ τιμῆς διδόµενον δῶροω. 3909. 
Τρίποδα.] Λέβητα, ἔχοντα αὐτοφυεῖς 

πόδας. Αὐτοῖσιν ὄχεσφι».] Σὺν τοῖς ἄἅρ- 

µασι. 320. 
4 η ενα /. ΄ νοι.] τις τῆς αὐτῆς κοίτης κοινωνήσει. 

π Ν . . Ν ΄ 

Ὡς οὖν ἀπὸ Ίρωϊκῆς γυναικὸς τεχθέντα 

τὸν παῖδα, Τεῦκρον ἐκάλεσαν, προαγα- 
΄ ΄ 

πέµψαντες τὸν τόνον, καὶ ποιήσαντες κύ- 

Τευκροὶ γὰρ οἱ Ἔρῶες, ἀπὸ τοῦ βα- 
« Ἂἳν ε 

Η δε ἴστο- 

Ριον. Ὁμὸν λέχας εἰσαναβαί- 
, ερ : 

σιλεύσαντος αὐτῶν Τεύκρου. 
Δ ή 

ῥία ἀκριβέστερον εἴρηται παρά τε ἄλλοις 303. Σπεύδουτα.] Ἑσπουδακότα. 205. 
.-». - - / 

πολλοῖς, καὶ παρὰ ᾿Απολλωνίῳ τῷ γραμ- ὩΩσάμεθα.] ᾽Απεωσάμεθα. 3206. ἛἜκ 
τς ͵ τν - 

ματικῷ ἐν καταλόγῳ νεῶν. ᾿ζήτηται τοῦ δή.] Εξ ἐκείνου τοῦ χρόνου. Δε- 

δὲ πῶς ἐξ ἁπάντων ἐπαϊνέσας τὸν Τεῖ- 
Ἔμας δέ φα- 

μεν, τοῦτο μὴ εἶναι πρὸς αἰσχύνην, διὰ 
τὸ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἔθος κρατοῦ». 

Ἐτίμων γὰρ τοὺς νόθους ἐπίσης τοῖς γνη- 

Ἕλλλως τε, εἰ καὶ αἰχμάλωτες 

κρον, νῦν ἐπιφέρει Σόθον. 

/ 
σίοις. 

δεγµένος.] ᾿Επιτηρῶν, ἢ προσδεχόµενος. 
207. Τανυγλώχινας.] Μακρὰς καὶ ὀξείας 

γωνιώσεις ἔχοντας. ὅ ἐστιν, ἀκίδας. 
208. Πήχθεν.] ᾿Ενεπάγησαν.. Λ᾿Αρηϊ- 
θόων.] Πολεμικῶν. 300. Λυσσητῆρα.] 
Μανιώδη, λυσσώδη. 399. Ἰαλλεν.] Ἐ- 
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Ἕκτορος ἀντικρο, (Θαλέειν δὲ ἐ ἵετο θυµος" 

καὶ του μέν [ ̓ἀϕφάμαρθ" ὁ δ- ἀμύμονα Γοργυθίωνα, 

υἷον ἐὺν Πριώμοιο, κατα στῆθος ββάλεν ὁ ιῶ" 

τόν ῥ ᾿ εξ Αἰσύμηθεν ὁ ὀπυιομένη τέχε µήτηρ, 

καλη Καστιάνειρα, θέµας εἰκυιο θεήσι. 

μήκων. δ ὡς ἑτέρωσε κώρή (λεν, ματ ενὶ κήηπω 

καρπῳ βριθοµένη, νοτίησέ τε εἰαρωῆσιν' 

ὣς ἑτέρωσ' ἤμυσε χάρη πήλήκι βαρυνόε. 

Τευκρος ὃ ὤλλον ὀΐστον ὠπὸ νευρηφιν ἴαλλεν 

Ἕκτορος ἀντικρὺ, βαλέεμ δέ ἑ ἵετο θυμός. 819 
αλλ ὄγε καὶ τόθ. ὤμαρτε' παρέσφηλε γαρ Απόλλων: 

ολλ ᾿Αρχεπτόλεμον, θρασυν Έκτορος ἠνιοχπα, 

ζέμενον πόλεμόνδε, βάλε στήθος παρα μαζον' 

Ίριπε δ᾽ εζ ὁ ὀχέων, ὑπερώησαν δε οἱ ἵπποι 

ὠκύποδες". του δ) αὖθι λύθη ψυχή τε μθος σαι 

Ἕκτορα 9) αἰγὸν ὤχος πύκασε φρένας ἠνιόχοιο' 

τον μεν ἔπειτ εἴασε, καὶ ἀχνύμενός σερ ἑταίρου' 

Κεβριόνην δ ἐκέλευσεν ἄδελφεον, ἐ ἐγγὺς ἔόντα, 

ἵππων ἡνι ελεῖν ὁ ο ὤρ οὐκ ὠπίβησεν ἀκούσας. 

αὐτὸς ὃ ἐκ δίφροιο χωμαὶ θόρε παμφανόωντος, 

405 

3820 

307. τε Εειαρμῆῇσι. 

313. Ειέμενον. 

3Ο. δέ Γε Είετο. 

890. νη]ς. νευρῇηφω. 

314. δέ [οι 

305. Γεικυῖα. 

310. δέ ξε Γίετο. 

Ὥπο (π1ο/θ 1η. Ηοαοίονοπα αγοπα ἀπ ρ]ες αὐ 60 (άπιοη. αὐοτταῖ, εί ρτίπιο ἄονργ(μίο- 
Ἠηθιη, πα ΑτοζορίοΙοππα, Ηοοίοτῖς ααπίραπα, ναπκβρ]ζι----394. Οακαπίτα εκ «νη- 
Ίπα οπαπάα, αχρο Τηρασία (ἵπ Ἐπτορα) αΠαπιάς Ἠαιιά ποία.---30δ. Ίμυσε. ἴάσπι φιιοά : 
πὸ κάρη ἐκλίνθη. ἨΒΠι ἠμύει Ἱπναπδινπι θδί, κλίνεσθαι, πεσεῖν. 86 ὑποίὐιαυὴ. Ὑατία 
νθιροταπαι βοαπί Ῥοΐθεὲ Ἱποίπτας Ῥγωδίας ὡς µήκων ἑτέρωσε βώλλει κάρη---ὼς πὸ κάρα 
αὐποῦ ἡμύει ἑτέρωσε, νθὶ ὦ, αὐτὸς Ίμυσε (κατὰ) πὸ κάρα.---31 3. (έμενον πόλεμόνδε, ρευρείιια 
οἱραῖ, τα 5οπΠ6] ΠπιοΠθᾶΠΗ, 90, ἑέμενος ἰέναι εἰς µάλην. Ἱῖ οἴκαδε ἵέμενοι. Β. 154.---320. δί- 

µήκωνα. 397. Ἡριθομένη.] Βριθομένη 
ἀντὶ τοῦ, βρίθεται, ὃ ἐστι βαρεῖται. 

Καὶ οὐχ ὥς τινες εἶπον Βαρουμένη. Κέ- 

Χρηται γὰρ τῇ μετοχῇ ἀντὶ ῥήματος. 

καὶ ἐστι τὸ σχῆημα ἴδιον Αἰολέων. Νο- 

τίησί τε εἰαρυῇσι.] Δρόσοις ἢ ψεκάσιν 

φίει, ἔπεμπεν. 891. Ἱετο.] Προεθυ- 

μεῖτο, ὤρμα. 304. Αἰσύμηθεν.] ᾿Απὸ 

Αἰσύμης πόλεως. ᾿Οπυομένη.] Μεμνη- 

στευµένη, γεγαμηµένη. 896. Μήκων 
ὃ ὥς] Ὡς μήκων. “Ὁ τρόπος ἀναστρο- 
-ᾱ Μήκων δ’ ὣς ἑτέρωσε κα βάλεν, 
ἥτ᾽ ἐνὶ κήπφ. |. "Ἠτοι τὸ η σπα ποῦ τε 

περιττεύει, ἵν' ᾗ, ὡς µήκων ἑτέρωσε κάρη 
βάλεν. ἢ τῷ βριθοµένη λείπει ῥῆμα. καὶ 

ἔστι μετοχὴ ἀντὶ ῥήματος. Κάρη βά- 
λεν.] ᾿Απέκλιωε τὴν κεφαλήν. “Ητ' ἐνὶ 

κήπῳ.] Σημειωτέον ὅτι θηλυκῶς εἶπε τὴν 

ἑαριαῖ. 3498. Ἠμυσεν.] ᾿Ἐπέκλινε. 
Πήληκι βαρυνθέν.] ΤΠ περικεφαλαίᾳ βα- 

811. Παρέσφηλε.] Σφαλῆναι 
ἀποτυχεῖν ἐποίησεν. 313. ἹἸέμε- 

νο.] Ὁρμῶντα. 314. Ὑπερώησαν.] 
Ὑπεχώρησαν. 316. Πύκασε.] Συνέ- 

ρυνθέν. 
Δ 

και 
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ο οανη ἠώχων, ὁ δὲ χερμάδιον λά(θε χει 

β ὃ ἴθυς Τεύκρου" (Θαλέειν δὲ ἑ θυμὸς α ἄνωγει- 
ἦτοι ὁ μεν φαρέτρης ἐξείλετο πικρον ὀἵστον, 

ήκε ὃ επὶ νευρῆ᾽ τὸν ὃ αὖ κορυθαίολος Εκτωρ 

αὖ ἐρύοντα, παρ ὤμο, ὅθι κληις αποεργει 3356 

αὐχενα τε στηθός τε, μάλιστα δε κοθέριον εστι, 

τῇ ῥ᾽ ἐπί οἱ μεμαώτα βάλε λίθῳ ὁ ὀκριδεντι’ 

ῥηξε δὲ οἱ νευρην᾿ »ἄρκησε δὲ χεὶρ επὶ καρπώ᾿ 

στη δὲ γνυξ ε εριπὼν, τόζον δὲ οἱ ἔκπεσε χειρος. 
Αίας ὃ οὐκ ὤμελησε κασιγνήτοιο πεσόντος, 339 

ὠλλα θέων περίβη, καὶ οἱ σώκος ἀμφεκάλυψε. 

τον μὲν ἔπει ὑποδύντε δύω ἔρίη ες ἑταίροι, 

Μηκιστεὺς, Ἐχίοιο πῶϊς, καὶ ία ̓Αλάστωρ, 

νηας ἐπὶ γλάφυρας φερέτην βαρία στενοχοντα. 
Αψ δ) αὖτις Τρώεσσι Ὀλύμπιας εν μένος ὥρσεν. 3356 

οἱ ὃ ἰθὺς τάφροιο βαθείης ὦ ώσαν ᾿Αχαιούς' 

Ἕκτωρ δ) εν πρωτοίσι κιεν σθενεῖ βλεμεαίνων. 

ας ὃ ὁ οτε τίς τε κύων συὺς ἀγρίου πε λέοντος 

ἅπτηται κατόπισθε, ποσὶ τάχεεσσι πεποιθὼς, 

821. σµερδαλέα Ειζάχω». 323. δέ [ε. γι]σ. ἄνωγεν. 
335. Γερύοντα οἳ ἀποξέργει. 327. ἐπί [οι. 335. δέ [οι 
3320. δέ οι. 331. [οι. 

Φῥος παμφανέων 5ο, 8Ηγο» γθ; βι]σεης. ο. Ν. 593 οἳ 5οὐ.---325. Ῥειοσιπα, αἳ πθι- 
ναπα αἀάποεραῖς αὖ ἐρύοντα, βάλε λίβω παρ ὦμον, 6Ο Ἰο0ῦ, (11Ο ος εδί, θιιοά οπιορ]αέαπα 
ππαπρηε κίεγπο, 1π. οπίασάς: καπέ 1Ρῖ τοπάίπος οί απίοτία, απ αἰίοτο Ίου. παεππογα- 
έπσ Χ. 324. 8ᾳ- κληῖς θδί κατακλείς. ν. αά Ε. 140. Χ. 324-127. ΤεΙοτΙΠΙ ἐπιμεμαωτά 
οἷν εἰς ἑαυτὸν, Σαρτίία Ῥοϊθηίθπι 56, Ἡοοίος 5αχο ρογοιιδείές ος πῖδαπα οἱ ]ασίαπα α 
Τοπογο ποῦ 6996 ῥιθνδΙπα πλἰγθΓῖδ.---325. ῥηξε δέ οἱ νευσην, ἄΓοδΠΕ Πθνιπα απ Ότα- 
ο! ἐοπάἴποπη 381 Ἠου Υογµι5: (οπάίπο, ΠΟΠ ἴαπι ρουγαρίο, παπῃ αἰζετο ἀἱο Μ. 336. 5α. 
θα. Ἱέθγαπα ἵπ ρασπαπα ρτοδίγο νιἀθυίτηας, παπα ροῦῖας ἀευίμίαίο, ατοις Ἱπππ εκ- 
οἵαῖες ΒιΗξ ογσο ὈγασλΙϊ φηλκίσῖ,- 321. περίβη. περβηναι ἆθ ἰπεπίθ, ιέ ἀμφιβέβηκας Α. 
37. ο. Ρ. {.---333- Ἐται «ἰακίογ Ἰπίευ ἈΝεκίοτῖς οορία», πί ραίεί εκ Δ. 205. οί Ν. 422. 
ππα μπι Ἀ]οοϊκίθο, ΕοΗ Ε. Ἠϊνεισιις αὖ Ίου αἰτοτ ἈΠοοϊκίοιι», Τα]αί Ε. ο πο παῖι5 
Ἐνσγα]ας Β. 566. 

335-340. Πθταπι α Ττο]απίς, Ποοιοτῖς ππασίπηο ν]γίαίο, οοπαρα]δί Αολϊνί Ιπίτα σα- 
δίγα.---136. ἐθὺς (Σι) τάφροιοι---3Τ. σθένεῖ βλεμεαίνων [θγοσῖεης, εἶαίις νιριι5, τοῦογθ 
οκ 5ποοθσδα αποίο: πέ νοκ ἁποία 5ί ὦπὸ τοῦ βρέµει, βρεµεαίνειν. βλιµεκίνειν----330- 

σχεν, ἐκάλυψε. 33290. Θόρε.] Κατεπή- ῄτίφρασι. 38. Περίβη.] Περιέβη. 
δησεν. 325. Αὖ ἐρύοντα.] Εἰς τοὐπίσω 339. Ὑποδύντε.] Ὑπεισελθόντες. 337. 

ἕλκοντα. Ἐληϊς.] Κατακλεί. ᾿Αποέρ- ἍἨΣθένεῖ βλεμεαίνων.] Σφοδρῶς ἐπιῤῥωννύ- 

γει.] ᾿Απείργει. 33285. Νάρκησεν.] Ἔ- µενα. Ἔνιοι δὲ, τῷ βλέμκατι φοβῶν, 
άρκησεν, ἐλύθη. 3290. Γνύξ.] Ἐπὶ οἷον τὴν δύναμιν διὰ τοῦ βλέμματες ἐν- 

γόνυ. ᾿ριπών.] Πεσών. 330. Οὐκ δεικνύµενος. 338. Συὺς ἀγρίυ.] Σνά- 

ἀμέλησεν.] ᾿Εφρόντισεν. “Ὁ τρόπος, ἂν- «φρου. Σημειωτέον δὲ, ὅτι τὰ τοιαῦτα 
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ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμενόν τε δοκεύει" 34ο 

ὡς Ἕκτωρ ώπαζε κειρηκοµέωντας ᾿Αχοιοὺς, 

αὖεν ἀποκτείων τὸν ὀπίστωτον' οἱ δὲ φε[βοντο. 

αὐταρ ἐεπεὶ διώ τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν 

φεύγωτες, Τολλοὶ δε θάμεν Τρώων ὑπὸ χερσὶν, 

οἱ μεν δ παρα νηυσὶν ἐρήτύοντο µάένουτες, 345 

ἀλλήλοισί τε κεκλόµενοι, καὶ παῶσι θεσῖσι 

χῑρως ἀνίσχοντες, μεγάλ' εὐχετόωντο ἔκωστος. 

Ἕκτωρ δ᾽ ἀμφιπεριστρώφα καλλίτριχας ἵππους, 

Τοργους ὄμματ ἐχων ἦδε βροτολοιγου εν ρηρο 

Τοὺς δὲ ἰδουσ' ἐλέησε θεω λευκώλενος | Ἠρη, 35ο 

αἴφα ὃ ᾿Αθηνωίην ἔπεα πτερόεντω προσηύδα" 
Ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, οὐκέτι νῶῖ 

ὀλλυμένων Δανοῶν κεκαθησόµεθ, ὑστώτιόν περ; 

ο. τε, Γελισσόμενον. 349. νη]ς. οἱ δ ἐφέβοντο. 2 [ 9) 8 9 ῇ 7 ανα, 
347. εὐχετόωντο Γέκαστοι. 35ο. δὲ Ειδοῦσ”. 351. [έπεα. 

ἅπτηται (κατὰ) ἰσχία. ποσὶ σεποιθὼς, οδ]εγῖζαίς 11δ1ς.----ᾖ41. ὤπαζε, πγβοπάο, πκίαπάο, 
πικρᾳπεΡα δα. -- 343. διέβησαν σκόλοπάς τε καὶ τάφρον, Ἰ. 6. τάφρον, ΕΟΑΡΗΤΗ, ἐν ὦ σκόλοπες 
ᾖσαν πεπηγμένοι. ἨθΟ {8πΠθΏ, Ρε ἵρδαπα Εοδεαπη, 56 Ῥες νίαπα, αι» τοβίοια εταί Ῥες 

Γο5β8Π1, αί εἆ Ῥοτίαπα οδίΤΟΓΙΠΩ ποζθᾶῖ Ῥο5δοεῖ. Υ. Ἠχουας. ἆθ τειχοµαχία αἆ Μ. ΡΓ.--- 
849- Τοπηο]]]ς αἀδροσίι Ἡθοίος, 5ποσθδδ εἰαίις, οτροπῖς νε] Ματιῖς να]έππι το[εγέ. 
Τοργὼ Εαῖς απέϊφππα γπιρο]ιπη 8θιι φἰσηιτη Εοττηϊάϊπίς 56 Τοντοτίς: οαραί Ἰούγθή- 
ἁππα ας (ον θί]ο: αρροδίαπα 4ποφο ἵπ Ῥα]αςἶς οἩραο ασ ἔπογασο αΠῖ5 πιος Γαβι]]ς οτ- 
παία το: τί 51ρ. Ε. 741. νἰάπηνς: οἱ Λ. 36. 

Ἄδο---4δ4. Ἠενοσαπιας παπο αἲ ΟΙγπιραπη.. Ώου 5εἀσπία», «πο οί Ἠΐποινα, πιῖ- 
φεταία Αομΐνος, ΟἼγπιρο ἀρεορπάπηί απχ]Παίππης πηῖδκα ἵαππεη Τπάε, ο ουῖ Πάει 
τεάίτο εοραπίαγ: αὖ εοὔεπι οκ Ἰάα ἵπ Ο]γπαραπα τεάασς ἹπογθραπίἨ, βΙππ]ήις οκ 
ᾖονο οοηδί]ία αιιά αηί, αι 1]]ο 46 τετ. δΙΠηπΊα α 56 οοηκϊαία. αρθγίιδ, οπαπά «ἩΠ- 
ίρα, ῬγούΙέ. Πας ρτίηο ο ππο (25ο---256) πκοναία Αοπνοσαπι ορᾷσθτη αῦ Ηοοίοτα 
{ασίαπα, ιιοᾷ απίθα ν5ς. 209. 5η. Ῥεν Νερίπππα Γμηκία (επίανεγαί, ρον ἈΠποινατη 
πο οβ]Οῖέ, αἱ αά φαρρεῦῖης Αολϊνὶς Μεγεπάας ορεταπα οοπ/αηραί.. Ταπι Ἀπθινα 
(457--373.) ή ονὶς ΠπΙ( παπα Ίπ 56 οὐ Ἱπρταίαπα ππεπίθτη, οΟΠΣΗΠΠΠΩΙ6 απ 46 Γετοπάο 
Αολίνίς αιικί]ο αρθτῖέ 274---35ο. 

353. κεκαωδησόµεβα. οἱ κεκαδέω θδί α χάζω, χάζοµαι, χωρίζω, θτῖε οὐκέτι ἀἴσιπτη Ῥτο 
οὐ. ΠΟΠ τθυβᾶθπηιΙ5, 5ἶπε Ιπίεττορα{ιοπθ. Ἀϊπ ἀικθτῖς α κηδέων ο γαπι Παδεο, κεκαδέω, 

ὀνόματα, διηρηµένως λέγεται, ὡς τὸ, ᾱ- τοῦ, Γοργόνας. ὅ ἐστι, φοβερά. ᾿Απὸ εὖ- 

γριο αἶγα. 349. Ἑλισσόμενος.] Ἂν- θείας τῆς Γοργὼ εἶπε τὴν γενικήν. Ἡ 

στρεφόµενος. Δοκεύει.] Ἐπιτηρε. 341. οἵματα, ἀντὶ τοῦ ἁρμήματα. 350. ΝΔϊ.] 
"Ὠπαζε.] Κατόπιν ἐδίωκε, κατέπειγε. "Ημεῖς Κοινὴ ἡ διάλεκτος. Δωριεῖς δέ 
342. Ῥὸν ὀπίστατω.] Τὸν τελευταῖο. φασιν, ἄμμες. Αἰολεῖς, ἄμμε. ᾿Αττικοὶ 

343. Σκόλοπες.] Τὰ ἀποξυσμένα ξύλα. δὲ, νῶι. "Ίωνες, ημέε. "Ἔστι δὲ ἄντω- 

344. Δάμεν.] ᾿Ανηρέθησαν. 345. Ἔ- νυµία δυϊκὴ ὀρθῆς καὶ αἰτιατικῆς πτώ- 

ρητύοντο.] ἸΚατείχοντο. 346. Κεκλό- σεως. ᾿Εὰν δὲ σὺν τῷ 5, ἡμῶν καὶ ἡμῖν. 
µενοι.] ᾿Εγκελευόμενοι. 348. ᾽Αμϕι- Οὐκέτι νῶι.] Καὶ τὰ ἕξης. Οὐκ ἔτι σώ- 

περιστρώφα.] Πανταχοῦ περιεστρέφετο. οὓς θῶμεν τοὺς Ἕλληνας: οὐ κηδεµονίαν 

ὅ ἐστιν, ἐνεργῶν περιήλαυνε. 3490. Γορ- καὶ φροντίδα ποιησόµεθα ἐξ ἑστέρου 5 
γοῦς ὄμματ᾽ ἔχων.] Γοργότητος. Ἡ ἀντὶ 353. Κεκαδησόµεθα.] Λυπησόμεβα, 
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οἱ κεν ὃ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὅλώνται 

ἄν ένος ῥιπῇ" ὁ δὲ μαίνεται . οὐκετ' ἀνεκτῶς 

Έκτωρ Πριαμίδηε, καὶ δ κακὼ πολλα ἔοργε. 

Την δ) αὖτε προσέειπε θεα γλαυκῶπις Αθηνη: 

καὶ λίν οὐτός γε μένος θυµόν τ᾽ ὀλέσειε, 

χερσυ ὑπ᾿ Αργείων φθιμενος ε εν πατριδι γα 

ὄὀλλα πατηρ ὀὐμὸς φρεσὶ μαύεταν οὐκ ἀγαθήσι, 

σχέτλιος, αἰεν άλιτρος, ἐέμῶν μενέων ὠπερωεύ». 

οὖδε τι τῶν μέμνηταν, ὁ οἱ μόλο πολλάκις υἱον 

τειρόμενον σώεσκον ὑπ' Εὐρυσθηος ὀεθλων. 

ἠτοι ὁ μὲν κλαίεσκε προς οὐρονόν' αὐταρ έμε Ζευς 

τῷ ἐπαλεζήσευσαν ὠπ' οὐρανοθεν προϊαλλεν. 

εἰ γαρ ἐγὼ τόδε ήδὲ ενὶ Φφρεσι ο μμ 

εὖτέ µν εἰς Αίδαο πυλάρταο προύπεμ 

εξ Ἐρέίθευς ἄζοντα κύνα στυγεροῦ λλες, 

355 

36ο 

3656 

: ὃ οι. 356. πολλὰ Εέξοργε. 
366. τάδε Εῄδε᾽. 367. ᾽ΑΡίδαο. 

ονῖε Ππτευτοβαπάο : οὐκ, ΒΏΠΟΠ κηδήσοµεν: τονρῖοίθπις 2 πηϊκοταρίπησ 2 οσο Ρ]ασοί 
ἈΦ]θοίο ὑστατιόν περ. 5α]ίθπι πον]κείπα Ῥρης» ρατίος απέ α]έίπ]α φα]ίοπα νῖορς αέ ἴπ 
Οάγ»». ο μὲ, 10. νὸν ὕσπατα δεισνήσειεν. 354. χακὸν οἶπον ἀναπλήσαντες, δλωνταί κεν. Ῥογί- 

αιπὶ φαπές νοτεπά πα θ8ί, πθ ρογθαηί.---155. ἀνδρὸς ἕνος ῥιπῃ. Ῥτορτίο 4 ρτοσεί]α εί 4 
Ἰπορπάϊο: σαῖ Ῥεπθ οοπαραταίασ Ἡοοτοτίς νΊγίας. ο. Λ. 297. Ο. 6ο5. οἱ Ἡ. Ἱ. Ἀο]ιο]. Ἑ. 
---ᾱ58. καὶ λίην- «ὀλέσειε. ἀλλὰ λίην Ῥτο πάνυ. πῖηα Ἠεοίος ἀπάνπα αῦ Αοβνίν εις 
Βιι]δνοίς π]αί ο αρίτος 14 ἱπιρεάϊτεί: ἀλλὰ πατὴρ, ΡΓΟ εἰ µή.---36ο. µαήεται κακώς. 3601. 
αἲὲν ἀλιπρὸς, Ἰπῖηας ἵπ τηθ, Ἱηπρταίαδ, ἀγνώμων. 881 ΟΠΙΠΙΠΟ Ἱπαρτοῦις. μέ αἰίογατη, 
σχέτλιος (λοὰ Β. 112. ΥΙ4ΊπηΙΙ8. ἐμῶν µενέων (ἐμοῦ µένεος) ἀπερωεὺς, ΡΤΟ, ἀπερωῶν. ὃς ὧπε- 
ρω:ῇ, κωλύει, πηθ Τη θχδογεηα ν]γίιίο. 

362. Φις φεηπππίέας, οκ απφιϊς Ἠετασλς δαπί ρεΒία, 5αἰίεπι εκ πιγε]µή5 Ίαπι 
απ{θ Ἠοππεγιπι οατπ]ῖπθ πασταῖς: παπα αθπρ]ί ϱα ἵαπηπαπα αΠαπάρ »αξἰς ποία.. Ῥτο- 
αῑξ 1άθπα 5ΘΙΤΠΟ Ῥγῖδοιι5 364, 5. Ηέτετίς Ἠεύγοροταπα φαοτῖς αἰπηή]] ης. Ῥοτρείπα Ηεγ- 
ο]ῖ οοπιες ἈΤϊποτνα ἵπ Ιαμοτῖθας αὖ Ἐπγγδί]θο Ἱπιροδίᾶς α ὦονθ πια. Ύθτσα 367. 
ππας οκ Ἡς Ἰαροτίριας ππεπιοταέασ, ἆθεοθηδις εά 1Ππάογο5. Ἠπάος πυλάρτης, αῖ Ροτίατα 
οοσἹπδαπα Ἠαθοίς 55ο Ῥοΐοςί ἶ5, οἱ οἴνο αὖ πα ἶθα 9ἶνθ α ἀΐδοεσειι Ῥρτοϊή δείς ρτουαδὶ- 
Πας Ίου αἰέετυτη.  Οαπὶς οἱ αβδίρπαίι5, το οκ γἱία Ἠθτοιιπα Ροβία, οιιδίος οράήμπη, ταξ ἵπ 
[Γ]γαςίς οι Τε]εππαομὶ ἆοπιο. 

365. 367. Βαφ Ἠϊπο αρραγεί προϊάλλειν, προϊάπτειν, 6956 ΠΠΙΙΠΗ Ἰάθπηφιιθ φποά προ- 

363 357. προσέξειπε. 

φροντιοῦμεν. “Ὑστάτιω.] Ἐξ ὑστέρυ. τοὺς ἄθλους. ᾿Αέθλων.] "Άθλων, κακοπα- 

3564. Οἶτον.] Μόρον. 355. Ῥιπῃ.] Τῃ θειῶν. 365. ᾽Απαλεξήσουσαν.] Ἔπι- 
φορᾷ. ᾿Ανεκτῶς.] ᾿Ανασχετῶς 358. κουρήσουσαν, βοηθήσουσαν. Πραίαλλε.] 
Καὶ λίν οὗτός γε.] Καὶ λίαν οὗτος. 

36ο. “Οὐμός] Ὁ ἐμός. 361. Σχέτ- 

λιος.] Νῦν ἐπισχετικῶς. ᾿Αλιτρός.] Ἅ- 

µαρτωλὸς, ἄδικο.. ᾿ἘΕμῶν µενέων ἄπε- 

ρωεύς.] Τῆς ἐμῆς δυνάμεως καὶ προθυ- 

µίας κωλυτής. 363. Σώεσκο.] Ἔσω- 

ζον. Ἑὐρυσθῆος.] Ἑὐρυσθέως τοῦ ᾿Αργείων 
βασιλέως, τοῦ ἐπιτάττοντος 

ΥΟΙ,. 1. 

Ἡρακλεῖ 

Προέπεμπεν. 366. Ἠιδεα.] "Ηϊδην, Ἱ- 
πιστάµην. Πευκαλίμησι.] Συνεταῖς, ἢ 
πικραῖς. Παρὰ τὴν πεύκην. 367. Εὖτέ 
μιυ.] Ὁπότε αὐτόν. Πνλάρταο.] Ἴσχυ- 
ρῶς συναρµόζοντος καὶ κλείοντος τὰς πύ- 
λας, διὰ τὸ, µηδένα ὑποστρέφειν ἐξ ἆδου. 

368. Ἐξ Ἐρέβευς.] Ἐκ τοῦ ἐρέβους, ὅ 

ἐστι, σκότους. στι δὲ ὁ πρὸ τοῦ Ταρ- 

3 Ὦ 
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οὐκ ἂν ὑπεζέφυγε Στυγος ὕδατος αἰπω ῥέεθρα. 
νον δ᾽ ἐμε με στυγέει, Θετιδος ὃ ̓εξήνυσε βουλᾶς, 

ἥ οἱ γούνατ' ἔκυσσε, καὶ ἔλλα[βθε χειρι γενείου, 

λισσοµενη τιμήσαι Αχιλλήα πτολίπορθον. 

ἔσται μα, στ ἂν αὖτε φίλην Γλουκώπιδα επη. 

ἀλλὰ σὺ μεν νυν νῶίν ἐπέντυε μώνυχας ἵππουε, 

οφρ ἂν έγω, καταδυσα Διὸς θόµον αἰγιόχιο, 

τεύχεσιν ες πόλεμον θωρήξομαι, όφρα ἴδωμαι, 

εἰ νῶί Πριάμοιο παϊς κορυθαίολος η 

γήβήσει προφανείσα ὦνα πτολεμοιο Ὑεφύρας. 
΄ 

΄ τίς καὶ Τρώων Χορεει κύνας {δ᾽ οἰωνοὺς 

9 

375 

371. Π [οι. 373. Γλαυκώπιδα Γείπη. 376. ὄφρα Είδωμαι. 

πέωπειν.---360. οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε. ποπ. ἴαπι φαοὰ αηῖς Εα]βδοῦ 5 νπηθιδς, γογτη απι- 
4110 ΔΘΙΠΙΟΠΕΣ: ος Ἱπ[ογῖ ποπ. Πιϊδκοί ἱποο]απαῖς τονθγδαγαδ.----27ο. νῦν δ ἐμὲ μὲν στυ- 
γέει, ΔΠΙιιο ΘΓΠΙΟΠΘ, ατα πι Πίθνῖς φαονῖς ποϊαίος πο, οὔ]ο Ἰαμεί, 5εᾷ Ρονίρο- 
πῖξ, ργω]αία Τπειϊάς.----73. Ῥιανίζετ Ίου ἀῑσίπα α. Ἀπθινα: ππθπποτοπα 5ο Ππ]αγῖαν 
{οτθ: φπαπάο ο πρίίου οἶας οροτα ἱπάιρπθτς: Ίου ἀθο]αταῖ Ῥες Ῥ]απάϊᾶας «ονῖν το- 
ραπεῖ: φιιοᾷ πο βοἶθππιις ἀΐοργο: Έαο Ίος, 50465, ο οατα ΛΠπεινα Ί---375. πατρὸς ἐπ 
οὔδει αί Ε. 734. Αιπιαί 5ο Ἀποινα ὑπ ραζγὶς φαϊθιςς εταῖ επῖπα 1η. Ἠθγοιπα οσα 
οπρίοι ατα, ἵη πιο οοπΦϊία εταπέ αππ]ας αἱ οκ Ογλλοα ποίιπι 699α Ῥοῦερί, το 8- 
εἰ ἝἜκτωρ γλῥήσαι, (διὰ) νῶ προφανείσα. αποᾶ «οἰ]οπηῖ. παοᾷο Ῥες ομδα5 αὐκο]αίο εΏογ- 
ασ νῶῖν προφανείσαιν, ποβῖς 1π. οοηβρθοίηπα γοπθπίρας, ποῦῖς ἀπαῦς οοπδρθο(ῖΒ. εἰ 
γηθήσει, Ρτο οοπίτατίο: αὲ 6ϱο απ νἱάθατα οοΠογγθκοθο. Ῥεημίογος ἀἰοργοηί: κλαύ- 
σειεν ἂν Ηοοίον. ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, ἵπ πηθβῖο Ἰπίοτ πίγαππαθ ασἴθιη, ταδί Ῥτουιστί- 

Κύνα ᾿Αἴδαο.] Τὸν Κέρβε- 
Ηρακλέους 

2/ 8) Ν ν” . λ Ν 
ἄθλων ἐν μηνὶ καὶ ἔτεσι ὀκτω, μὴ προσ- 

τάρου τόπος. 

ρο. Τελεσθέντων τῶν τοῦ 

/. .. 

δεχόµιενος Εὐρυσθεὺς τόὀν τε τῶν Αὐγείου 
/ ὦν, Ν Ν 2). 3 / 

βοσκηικάτων ἆθλον καὶ τὸν ὕδρας, ἐνδέ- 
κατον ἐπέταξεν ἆθλον αὐτῷ, τὸν Ἱκέρβε- 

«/. Λι σ. - . 

ρον ἐξ ᾧδου κοµίζειω. Ἐΐχε δὲ εὖτες τρεῖς 
8 τν ο ΜΗ ; 

μὲν κυνῶν κεφαλὰς, τὴν δὲ οὐρὰν ὃρά- 
’ 5 3 .ο ϱ , 

κοντος. ἩΜεέλλων οὖν ἐπὶ τοῦτον ἀπιέναι, 

ἦλθε πρὸς Εὔμολπον εἷς Ἠλευσῖνα, βου- 
5 Ν / 

"Ην δὲ οὐκ ἐξὸν ξένοις 
ρα ΑΔ . 

τότε µυεῖσθαι. δι ὃ γίγνεται Πυλίου θε- 
Μ) 

η 
δ / 5 λο ν ΄ ᾽ / 
υνάμιενος οὖν ιδεῖν τὰ μυστήρια, επεἰ περ 

λόμενος μυηθῆναι. 

τὸς υἱός. καὶ παραγενόµενος ἐμνεῖτο. 

οὐχ ἠγνίσθη τοῦ τῶν Κενταύρων φόνου, 
ἁγνισθεὶς ὑπὸ Ἐὐμόλπου τότε ἐμυήθη. 
Καὶ παραγενόµενος ἐπὶ τὸ Ταΐναρον τῆς 

Λακωνικῆς ἀκρωτήριον, ὃ τῆς ἆδου κατα- 

βάσεώς ἐστι στόμιων, διὰ τούτου κατῄει. 

Ὡς δὲ εἴδον αὐτὸν αἱ ψυχαὶ, χωρὶς Με- 

λεάγρου καὶ Μεδούσης τῆς Γοργόνος, εὖ- 

θὺς ἔφυγον. Ἐπὶ δὲ τὴν Γοργίνα τὸ ξἰ- 

φος ὡς ζῶσαν ἕλκει. καὶ παρὰ "Ἑρμοῦ 

Ἠλη- 

σίον δὲ τῶν τοῦ "Άιδου πυλῶν γενόμενος, 
Θησέα ἐγείρει, καθήµενον ἐπὶ ἀκμήτου 

ε ”/ ΔΝ 3/ι 

κΜανθάνει, ὅτι εστι κενὸν εἴδωλον. 

θρόνου. "Ὁμοίως δὲ καὶ Πειρίθουν ἐβου- 
λήθη. Ἰαὶ τῆς γῆς πολὺ σειοµένης, οὐκ 

ἠδυνήθη. ᾿Απεκύλισε δὲ καὶ τὸν Άσκα- 

λάφου πέτρο. Ῥουλόμενος δὲ αἷμα ταῖς 
. .. ) 

ψυχαῖς παρασχέσθα:, μίαν τῶν "Άιδου 

βοῶν ἀπέσφαξεν. 360. Αἰπά.] Ὕψη- 

λά. ἐξ οὗ καὶ χαλεπά. Στυγός.] Στὺξ, 
/ ων .ν / Όν ς Ν, 

µία τῶν Ὠκεανοῦ θυγατέρων, ην ὁ Ζεὺς 

φρικωδέσπατον ὅρκον τῶν θεῶν ἐποίησε, 
; ρ ον ρε 

τιμῆσας ὡς φησι "Ἠσίοδος ἐν 
9 ια, 

θεογοίᾳ. Έστι δὲ καὶ κρήνη ἐν ΄Αιδου. 
37ο. ᾿Ἠξήνυσε».] ᾿Ἐτέλεσεν, ἐπλήρωσε. 

5 ὴ 
371. Γούνατ ἔκυσσεν.] ᾿ἛἘγουπετησεν. 

νι 
αύτη», 

"Ἔκυσσε.] Προσεκύνησεν, ἐφίλησεν. 373- 
Ἔσται µάν.] Ἔσται μὴν καιρός. 374 
Ἐπέντυνε.] Ἡτοίμαζε, παρασκεύαζε. 
375. Καταδῦσα.] Βἰσελθοῦσα. Μετα- 

φορὰ, ὁ πρόπα 37Π. Πάϊς] Παῖς. 

378. Προφανείσας.] Φανείσας. ὀφθεί- 

3790. Ἰορέει.] Καρέσει. 38ο. σας. 
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δημῶ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Αχαιών. 38ο 

Ὡς ἔφατ᾽ οὐδ) ὠπίθησε θεο, λευκώλενος μη. 

ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσώµπυκας ἔντυεν ἵππους 

μη, πρέσβα θεα, θυγάτηρ μεγολοιο Κρόνοιο. 

αὐταρ ᾿Αθηναίη, κούρη Διος αἰγιοχοιο, 

πέπλον μεν κατέχευεν έανον πατρες ἐπ᾽ οὖδει, 385 

πομκλον, ον ῤ᾽ αὐτὴ ποιήσατο καὶ κώμε χερσίν. 

/ δε χιτων ἐνδύσα, Διὸς νεφεληγερέταο 

τεύχεσιν ες πόλεμον θωρήσσετο δακρυόεντα. 

ἐς ὃ ἐ ὄχεα Φλόγεω ποσὶ βήσετο, λάζετο ὃ ὃ) ἔγχος 
βριθυ, μεγα, στιβαρὸν, τῶ δάμνησι στιχας ὠνδρων 809 

ἡρώων, τοῖσι τε κοτέσσεται ἑβριμοπ άτρη. 

Μρη δὲ μάστιγι, θιῶς ε επεµαίετ' ἄρ' Ιππους" 

αὐτόμαται δὲ πύλαι  μύκον οὕρανου, ἂς ἔχον Ώρας, 

τῆς επιτέτρωπται μέγας οὐρωνος, Οὕλυμπός τε, 

ἦμεν νακλήναι πυκινον νέφος, Ἰδ' ἐπεναι. 305 

τὴ ρα δι αὐτάων ώρες ἔχν που». 

Ζεὺς δε πωτὴρ Ἴδηθεν ἐ επεὶ ἴδε, χώσατ' ἄρ' αἰνῶς' 

Ἶριν δ 6 οτρυνε αρυσόπτερον ἀγγελέουσαν' 

Ῥάσκ᾽ σι, τρι ταχεία» πάλιν τρέπε, μηδ᾽ ἔω ἄντην 

ἔρχεσθ"" οὐ γαρ καλα συνοισόµεθα πτόλεμόνδε, 499 

ὧδε γὰρ εξερεω, τὸ δὲ καὶ τετελεσµένον ἔσται" 

3809. νιι]ρ. βήσατο. 397. Είδε. 308. Εῇρω. 30900. ἴθι Εῖρι. 

ταχ ο. αἆ δ. 471.-- 270. 38ο. ΎεΓθογ 5.116, ης ἔππα πάσα Ττο]απογαπα οεάθς Επιγα 
εί, Τρώων τες, Ρτος πι] 1, ταῖ 5ε0ρ6 ΠοδίΓΙΤΗ ΠΠαΠΟΠΕΥ. 

381-396. Αοοημιμι κε ἀθι» αἆ Ἰΐθυ, πο φαὐνοπίαπί Αολνίς: πο αμπὶσαίαν, 
ἠνολεύες ΑἴΠΕΠΘ ρατίθν τοῦ παραβώτου εχρ]εί. Ίοσις ἴθτο τερεῖίιν ες Ε. 710. 5η. αβί 
νἰάρπάα ᾳποφιθ δαπί ποϊαδίμα, ΕΙ (απο 1έου ἀἴνθιδο ομπα ποθθόδας πππο επῖτη 
Ἱπέρτοῖρίζας ο ονῖς Παδαῖς, αὲ αἲ ΟΙγπαραπα τούθαπὲ ἀθθρ--352. ἐποιχομένη. ποπ θδί, 
ἀἴκουστεηςς 56, αοθθσδίῖ ἀθα αά 1108, 608016 αά Ιου Ἰηκίγασ]ς οἱ οσπαν {έν 187. χι- 
σῶν ἔνδυσα, πᾶΠΙ «πτηᾶ «Ἰονῖς Ἀπετνα Ἱπαμῖς εἰ ἵη Ἠῖς Ῥεΐτπο Ίουῦ πΠΙσΔΤΗ, ο] 5ι]- 
ρετιπά σας οταν, ἔππα κπηππέαγ τρια ἄσπ]α, τεύχεα. ν. παρ. αἆ Ε. Γ26.---350. 
εἰσεβήσετο ὄχεα Φλόγεα, Οηκοθηώ]ί αΠΓΘΙΠΙ ΟΠΓΓΙΤΗ.----30Ο0. δώμνησι ἀῑκ]οξ οἱ Πιραί 
αοἶοα ρασπαπίῖαπηα ο ὔρις Ἰηβοδία οσί.----203. Ῥτο ροτεῖς Ο]γππρῖ πάθος, οἱ Ηον Ρο 
εαδίοδἷα. ν. αά Ε. 7490. 5:- 

307---497. Α ᾖονο παῖδα Ἰτὶς ἀθαδ α οοπδί]ίο ἵπ αοἴοπῃ Ῥτούθιιπάϊ ἀθίουτίίας απά 
Ογπιρατη τοπ 15.-..100. πάλιν σρέπε" Ἡ. 6. στραφΏναι ὀπίσω καὶ ἀνακάμψαι σης ὁδοῦ 
ποίησον. αἲ Εωδία(Ἡ.---οο. οὐ καλὼς, Ἡ. 6. κακῶς συµβάλοιµεν ἂν μάχη. ἨἘδί θΠΊΠι συω- 
φίρεσθαι, συκβαλεῖν, εἰς μάχη», μάχη. 6ΗΤά ΤΙΦΙΟ ΘΑΓΙΠΗ, ΟΠΠ ἀατηπο δὲ ἀεάθοοτε εᾱ- 
τση, εοηρτεςἴεπας Ῥασπας ΠΙΑΠΙ5 ΟΙ 1δ οοΠκοταπὴ. ἈΜΠπαίας, φιοά 5αρ. Θ. 12. 
ογας: ΠαπΙπῖδιις πληγεὶς οὐ κατὰ κόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμποόνδς. 

Δημῷ.] ΤΠ πιµελῇ, τῷ λίπει. 380. Ἰἴχησαν. ᾿Ονοματοποῄα, ὁ τρόπος. 309. 
/. . ” . / 3 ” κά 

Λάζετο.] Ελαβε. 34902. Ἐπεμαίεο.] Πάλιν τρέπεν.] Βϊς τοὐπίσω ἔτρεπεν. 
ἜἛπλησσε. 3903. Μύκο.] "Βνοίγησαν, "Αντην.] Ἐξ ἐναντίας. 490. Συνοισό- 

34 Ὁ 2 9] 
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γυιώσω μεν σφωῦν ὑφ' ὥρμασιν ὠκέας ἵππους' 

αὐτας ὃ ἐκ διφρου [βαλέω, κοτώ ϐ᾽ ἅρματα ὤξω" 

οὐδε κεν ἐς δεκότους περιτελλοµένουε ἐγιαυτοὺς 

ἕλκε ἀἁπαλθήσεσθον, ἆ α κε µάρπτησι κεραυνό" 4ος 

ὄφρ εἰδ Γλαυκώπις, στ ἂν ὢ πατρὶ μόχηται. 

Ἡρη δ) οὔτι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χρλουμαι" 

οιἱεὶ γάρ μοι ἕωθεν εικλάν, ὅ ττι νοήσω. 

Ὢς ἐφατ'' ὥρτο δε] Τρι ἀθλλόπος ὠγγελέουσα" 

(ή δὲ κωτ Ιδαίων ὁ ὀρέων ἐς µακρον Ὄλυμπο. 419 

πρώτησι δὲ πύλησι πολυπτύχου Οὐλύμποιο 

ἀντομένη κατέρυκε' Διὸς δέ σφ ἔννεπε μῦθον' 

Πα μέματο: : τί σφων ενὶ Φρεσι μαίνεται ἥτορ; 5 

οὐκ έώα Κρονίδης ε ἐπαμυνεμεν Ἀργειοισυ. 

ὧδε γαρ ήπειλησε Κρόνου πάϊς, εἰ τελέει περ 415 

γυιώσευν μεν σφώῦ ὑφ᾽ ὥρμοσιν ώκεας. ππουε, 

αὐτος ὃ ἐκ θίφρου [ωλέειν, κατώ θ᾽ ἅρματα ἄξειν' 

οὐδε κεν ἐς δεκάτους περιτελλομένους ἐνιαυτους 

ἕλκε ἀπαλθήσεσθον, ὦ κεν μάρπτησι κερωυνόο" 

ὄφρ' εἰδης, Γλαυκώπις, ὅτ ἂν σῶ πατρὶ μάχῃαι. 4209 

4902. νι]ς. σφῶϊν. 493. ἅρματα [άξω. 496. ὄφρα Ειδῇ εἰ ὅταν Εᾷ. 
497. Γήρη. 40Ν8. µοι ἔξωθε. 49090. δὲ Εἴρις. 415. νυ]ρ. παῖς. 
417. ἅρματα Γάξει. 429. ὄφρα Ειδῃ. 

92, 3, 4. Ύθγδιις Ῥεο]ατὶ βειπποπ]ς απφῖ, πΙπας ἀθο]ατας Ῥος Τετιπι εβοοία. 
γνιώσω. χωλανῶ Υε] χωλώσω. Ἠ]ας βλάψω, ν. ο. Ἡ. 271. ο Εα]πιῖπε αρί, {σα Ῥογ- 
αρίοῖαδς τηι] {ο πιαρ]ς σο]]αίο νουριι 455. οὐδέ κεν ἐς δεκώτους ἐνιαυτοὺς, Ῥτο εἰς δέκατεν 

ἐνιαυτὸν, Υθὶ Ρο εἰς δέκα ἐνιαυτούς. απΙΙΩΙΙΟ Εοτία πποτο Ἰοφιθπά]. αιιοᾶ απίθπα ἨΙΠΙΘΓΟ 
ἀθπασῖο ἵπ ἔεπαρονθ Ίοπβο ἀοο]αταπάο αΏέατ Ῥοδία, ἀποίαπι {οτί α- ἀθπατῖο ΠΙΘΗΡΊΙΙΠΙ 
Ἠππλθτο ες απίΐηιια αππΐ ππθήσιτα. Βδρίοαξαν 4ποβπς Ίου Ἐοθρρεῃ. --4οδ- ἀπαλθή- 
σεσθὀν κεν 461 (κατὰ τὰ) ἕλκεα, (καθ) ὢ, οἷι, µάρπτη ἂν (αὐτὰς) κεραυνό. ΝΒΠΙ µάρ- 
πτειν Θ9ί καπαλαβεῖν. αλκοηιιῖ, αἰθϊησοτο.---ού. αἲ Ιπίο]ραί Αίλοπο, 9ο ραἰτὶ ποι. Ρᾶ- 
16Π1 6956. Ρον οἱ] ραίπ, τί Ιπίο]ραῦ. οἷ--- 5ο]. φιίά ἴπιαε ευεπ{ι πι δἱέ.---4ο8. ἐγκλᾶν, 

Ρ 
αἲ Ἰμαυ. πήπίηρθγα, Ιπίθγοίροτθ, 1Π1ήρ6γς, Ῥτοἱάρεγθ. ὅ ττι νοήσω, τὰ νοήματα, οΟΠΣΙ]Ια. 
π]θα, πΙαΟΠΙΠΑΔΙΟΠΟΡ. Ῥἱο νόημα, Ἡ. {66.--411. πρώτησι πύλησι ἵπ ΡτΙπο Ρον αι. 

µεθα.] Συναχθησώµεθα, συμβαλοῦμεν. 4990. ᾿Λελλόπος] Ταχύπους παρὰ τὰς 
4092. Γυιώσω.] Χωλώσω. 493. Αξω.] ἀέλλας, ὅ ἐστιν, ἀνέμους. 411. Το- 

Κατάξω, συντρίψω. 4904. Δεκάτους.] Λλυπτύχου.] Πολλὰ ἀποκλίματα ἔχοντος, 

Δέκα. Περιτελλομένους.] Περιερχομέ- καὶ ἐξοχάς. 412. ᾿Αντομένη.] ᾿Απαν- 
νους, πληρουμένυς. 495. Ἐπαλθήσε- τήσασα. Κατέρυκε.] Κατέσχε. "Εν- 
σθον.] Ἰαθήσεσθε. Δυϊκῶς. Μάρπτησι.] κνεπεν.] Εἶπεν, ἔλεγε. Διὸς δέ σφ᾽ ἐν- 

Καταλάβῃ, κατάσχῃ. 407. Νεμεσί- νεπε μῦθον.] Τὸν δὲ τοῦ Διὸς λόγον αὖ-- 
Ὅμαι.] Μέμφομαι. Οὐδὲ χολοῦμω.] ταῖς ἀπήγγειλε. 413. Πῆ µέματο:] 
Οὐδὲ ὀργίζομαι. 498. "Εωθε.] Ἐξ Ποῶ προθυμεῖσθν; 4ἱ5. Εἰ τελέει 
ἔθους ἔχει. Ἅἠ᾿Ενικλῷν.] ᾿Εμποδίζεω. περ.] Εὐπερ εἰς τέλος ἄξει, πληρώσει. 
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Ἡρη δ) οὔτι τόσον νεµεσίζεται, οὖδε χολουται" 

αιεὶ γαρ οἱ ἔωθεν ενικλόν, ὅ ττι νοήση. 

ἄλλα σύγ’, αἰνοτάτη, κύον ἀθθεες, εἰ ἐτεόν γε 

τολμήσεις Διὸς ὄντα πελώριον ἔγχος ὠείρωμ. 

Ἡ μὲν ἄρ ὣς εἰπὼσ ὠπέβη πόδας ὠκέα Ἴρι" 435 

αὕταρ ᾽Αθηναίην Ἡρη προς μῦθον ἔειπεν' 

Ὦ πόποι, αἰγιόχιοιο Διὸς τέκος, οὐκετ. ἔγωγε 

νῶῖ ἑῶ, Διὸς ντα, [βροτῶν ἕνεκα, πτολεμίζει». 

τῶν ἄλλος μεν ἀποφθείσόω, ὤλλος δὲ [ιώτω, 

ὃς κε τύχη. κέινος δε, τα ἃ φρονέων ενὶ θυμῶ, 43ο 

Τρωσί τε καὶ Δανασῖσι δικαζετω, ὡς ἐπιεικες. 

ὋὪς ὥρα φωνήσασα, πόλιν τρέπε μώνυχας ἵππους. 

τῆσιν δ] Ὥραι μὲν λύσαν καλλήριχας Ίππου». 

καὶ τοὺς μὲν κατέδησαν επὶ ̓ὠμβροσηησι κώπησι’ 

ἅρματα δ ἔκληαν προς ενώπια παμφανέωντα. 435 

αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν- επὶ κλισμείσι καθιζον 

μίγδ᾽ ἄλλοισι θεσῖσι, φίλον τετμηµέναι Ίτορ' 

421. Γήρῃ. 4322. γάρ [οι εξωθε. 425. ὣς Γειποῦσ-----ὠκέα Εῖρις. 
426. Εήρη---έξειπε. 428. νι]ς. νῶιν ἐῶ εἰ Διὸς ἕνεκεν πολεµίζει». 
420. νυ]ρ. ἀποφθίσθω. 430. τὰ Γά. 431. ἐπιγεικές. 

--ο ν»5. 415. 544. ν. ἆ 491. δη----423. Βϊ αῦ απΏφιιο Ῥοθία Ἠου Ῥγοθοξαπα οδὲ, ᾱἷ- 
οίππὰ 6596 Ρραία εκ 5εηδι οἳ ποτ γις]οτίς ερίαξῖς, ο πριάεπα: αξ Ίαπα νΙάΐππας ΠΡ. 
Ῥτϊππο.  ὨὈθεςί αὐίεπη Ῥοδί ἀλλὰ σύγ᾽ αροάοβῖδ: 5αρρ]ε, πιαίο ἔπο ἰά Πεί. οἳ. Ε. 35ο. 
351. νε], αἱ ἐι αριά {6 τεριία, πα ἄμδὶδ ουτη ᾖονο ράρπατθ. Ὠϊσία Ίωο αἆ «ππο- 
Ἠθπας ϱ ο» τηϊηῖς «} ον] Ρεγοιι]κα οοπσίατα αυτα αὐ]]οξ.---427. οὐ---νῶι ἐῶ πτολεμίζειν. 
οὐκ ἔω, νείαπᾶο, ἀε]ιοτίαπάο, ἀϊδααάεπάο. πο]ῖπα τον Ραρπατθ. ΠΟΠ ΠΙΟ{ΟΓ ΑΊΤῃ,----420. 
πἴαπθας πποσῖα]ες φοτίο δια, ρτου ο αρίζος οοηδεϊαθτίς: ἀποφθείσθω, ἀποφβαρήτω, ὅς κε 
τύχη 5ο. φοῦ ἀποφθεῖσθαι Ἰ βιῶναι. νθὶ ἀποβθείμενος καὶ βιούς.---439. κεῖνος δὲ δικαζέτω, 

ἀθοετπαί, οοπκΕααῖξ 4ς Ἐτοαποσαπα δὲ Αολίνοσαπα τες, Γοτίππα, τὰ ἃ Φρονέων ἐνὶ 
θυμῷ. 88 οοηδ]]α Ῥτοκθηπεπάο, Ἡ. 6. αί οἱ οοηδοπίαπειπα οοηδ]]ς νῖδιπα βαθπῖς. Βίο 
Α. 542. αἰεί τοι φίλον ἐστὶν-- κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέµεν, οοΠβίΠέποτθ, οοηκῖ]ία. αρτίαπάο 
οἶσπα τηθ.----433. Ἠοτο» πι παϊηϊκτοτῖο «ο αποπίς, αΏδῖ αποφθς παπο ἈΠπειν ᾳποφ1θ, 
5θὰ οππῃ «άποπθ.---435. οπσττη τοροδιεγαπέ ποοπεπα ρατίθ Ἰαοῖάο, φοἶθια οκοῖρίεη(ῖ, 
αρτίοο. αἱ ραΐεῖ 1ΠΕ. Ν. 261. ἀᾳ (επίοτίο Πἀοπιεπαῖ. Αοφιὶ 6956 Ροβδαπέ οτθ Ιπάιιοςῖ 
ραπῖείος, τας Ο4. Δ. 45. Ἡ. δ6.---4317. σετηµέναι, οοπυτ]κίαίς, εὐ ΠπάΙσηκηίθ. Ρτορτῖε 
σετιµωρημέναι. ἔαπη λυπούµεναι. 

4323. Κύον.] ᾿Αναιδεστάτη. ᾿Αδδεέ.] τῶν λοιπῶν τῶν ἐχόντων χηλάς. 434. 
"Αφοβε. 424. Τολμήσεις.] Ὑπομενεῖς, Κάπησι.] Φάτναις. Παρὰ τὸ ἐν αὐταῖς 

καρτερήσεις. "Αντα.] ὮῥἘξεναντίας ἱσταμέγους τοὺς ἵππους κάπτειν, ὅ ἐστιν, 

᾿Λεῖραι.] Ἶβραι. 420. ᾿Αποφθίσθω.] ἠἐσθίεν. 435. Πρὸς ἐνώπια.] Πρὸς τοὺς 

᾽Αποφθαρήτω. Βιώτω.] Ζησάτω. 431. ἐξ ἐναντίας τῶν εἰσόδων τοίχου. Διὰ 

Ὡς ἐπιεικές.] Ὡς πρέπει καὶ ἐγχωρεῖ. τὸ φωτίζεσθαι ὑπὸ τῶν θυρῶν. Παμφα- 

432. Πάλι τρέπεν.] Εἰς τοὐπίσω ἀπέ- γόωντα.] Φαίνντα, λάμποντα. 436. 

τρεπε. Μώνυχας.] Μονώνυχας. Πρὸς Κλισμαῖσι.] Θρόνοις ἔχουσιν ἀνακλίσεις. 

σύγκρισω τῶν βοῶν, τῶν προβάτων, καὶ 437. Μίδ ἄλλοισι.] ᾿Αναμεμιγμέναι 
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Ζεὺς δὲ πατήρ Ἴδηθεν εὔ ο οι ὤρμα κοὶ ἵππους 

Οὐλυμπόδε δίωκε, θεών ὃ ὴ εὔίκετο θώκους. 

τῷ δε καὶ ἵππους μεν λῦσε κλυτὸς Ἐννοσίγαιος, 449 

ὥρματα δ- ὦμ βωμοῖσι τίθει, κατω λίτα πετάσσας. 

αὐτὸς δὲ χρύσειον επὶ θρόνον εὐρυόπω Ζευς 
εἰ ετο, τῷ δ) ὑπὸ ποσσὶ μέγως πελεµιζετ Ὄλυμπος. 

αἱ δ) οἷαι Διὸς άμφις ᾿Αθηναίη τε καὶ ΄Ἠρη 

ἤσθην, οὐδὲ τί - προσεφώνεον, οὐδ᾽ ἐρέοντο. 445 

αὐταρ ὃ ἔγνω ἦσιν ενὶ Φφρεσὶ, φώνησεν τε 

Τιφθ' οὕτω τετίήσθον, ᾿Αθηναιη τε καὶ Μρη; 

ου μεν θην κάμετόν γε μαχη ἔνι κυδιανείρη 

ὀλλύσαι Ίρωας, τοῖσι κότον αἰγὸν ἔθεσθε. 

πάντως, οἱ ον ἐμόν γε μενος καὶ χεῖρες ἄαπτοι, 45ο 

οὐκ ὄν με τρέ: ειαν, ὅσοι θεοί εἰσ ἐν Ὀλύμπῳ, 

σφωῖν δὲ η) περ τρόμος ἔλλαβε φαίδιμα γνία, 

πβὶν πόλεμόν τ΄ ἰδέειν πολέμοιό τε μέρμερα ἔργα. 

4909. νι]ρ. Οὔλυμπόν ὃ' ἐδίωκε. 441. νΗ]Φ. ππα νουε ἀμβωμαῖσι. 4460. [ῇσι. 
44. νι]ς. οὐ μὲν δή». 453. πρὶν πόλεμον Ειδέει----μέρμερα Γέργα. 

438-454. Ἠοάιικ οαρίέον ἵπ ΟἸγταριπα εκ Τάα πέτίαδᾳιθ ἆθσ (οπηθηϊίαίθπα 1Π0γθ- 
ραῖ, εί στανΊογα οἴἴαπα πηΙπα (αγ. θεών θώμους. ΟΟΠΝΘΒΝΗΤΗ.---44ο, 1. Νερίαπιις ου πηῖ- 
πϊδίείαπα ργωκίαί ἴπ οπσγα Τοροπεπάο ἵπ Ἰουυ 510: ππεπιοταβΏΙ οκοπηρ]ο. Ῥεβία τος 
Ά θερωπόνπων ακεπηρ]ο: παπα Ἠϊ, ΓαπηϊΙατος ϱἱ απηῖοί οοπα]έθδηιΕ ἨΘΓΟΙΙΠΙ, Ἰάθτη παϊηῖ- 
φἰογίαπα 15 Ῥγωδίαπέ, τί Ἠἱοπιθάί ΒΙΠ6ΠΕΙΙ5. ἆμ βωµοῖσι. ἀνὰ βωμῶ, Ιπ «ΤερίάΊπο, 5611 
Ίουο α ἴθιτα οἀϊίο, πε Ἠπποτο οπσγης οοτπηρα(”, πάς 4Π0Γ11Ε Κατακαλύπτεται λιτὶν 
Ἠηίθο: α τε, τὸ λίνον, θἳ οιιοὰ εκ Ἠπίθο {ασοίαπα.  Ἐοτίο Ἠϊπο 4ποφιιθ ΕΙ τὸ λττον.---- 
443. Οοπουέϊέις ΟΙγπαρις ρταν]έαίε οἱ ροπάετο 5εάεπίῖ5: οκ Ἱπλωτοπίθ τηθπ1 τηαρπ]- 
ἑπα]ηῖς ἀθῖ δΡρεοῖθ.---44Ε. Διὸς ἀμφὶς, ΕΟΙΣΙΠΗ ἃ ὦονθ, φι1ρρε Ἱναος οµπα δἰηί [ας 
πώρεδροι «Τονῖν «απο εἰ ΝΠποινα. 

447-456. Βατοαδῖσα οἱ ππΙπαγπη Ῥ]ομα οταξῖο, 5ἱ αᾱ ποδίγαπα ΦΘΗΝΙΙΠΙ ]αάΐορς, ἆθο 
Ἰπάῖσπα ατανῖς (απιεπ οἱ αά (ετοπάνη αρία. τίς οὕτω τετίησθον, ηιιοᾷ Ρ]6Πε νς. 422. 
Φίλον τετιηµέναι ἧτορ.---440. ποῖσι κότον αἰνὸν ἔβεσθε. κοπεῖσθε. βακοθρὶκεϊς. Ἠαμθιῖς αἰπηα]- 
{αίσπη Ἱπρθπίθπα: φιιοᾷ α]ῖας ἐνθέσθαι θυµῷ. ΑΙοἱ διαπίβεσθαι ἐγκόπως. /ἘἨδογ]. Ῥτο- 
παθίµ. 162. ὁ δ' ἀσμόνω ὧεὶ θέµενος ὤγναμπτον νύον. Τί. 1. 625. Αο]ῆ]]ες ἄγριον ἐν στήθεσσι 
θέσο με γαλήτορα βυµόν.---4 51. οὐκ ἄν µε πρέψειαν. νἰποαηϊ, δαρετεπέ: (πεµα5 ᾳπαπη Ῥχο 
ἀποπρέψειαν, Ἱπιρεδ]απί, αποπαήπιις τον Αολίνοταπα ΝρονΊοσθς Ειοίαπατ τας Βομο]. Ό5. 
λα έψειαν, κωλύσειαν.) ρἱον ἔμόν 2 μένος, κατὼ σοῖον φὸ μένος, οἷόν ἐστιν ἐμόν. αῑαδ ποῖον 

γάρ. Ῥτο οα νιγιπίο ασαρ πηϊμῖ οδύ..  Αἲ νο Ἱπιρε]]ος ἆθι» Παρ]δίῖς Ῥήρπα ης ππταώτη 

Ππίία. Οοπηραταίίνο Ἠτθο θαπί ποορίοπάα: ποπ. ΟΠΙΠΟ5 ΟΠ- ΠΙΟ ΤΠΙΠΙΙ5 ΥΟ8.---4 53. 

τοῖς λοιποῖς. Τετιημέναι.] Τεταλαιπω- σαν. 447. Τετίησθον.] Τεταλαιπώρησθε. 

ρηµέναι, τετιµωρηµέναι. 430. Δίωκεν.] 448. Οὐ μὲν θήν.] Οὐ μὲν δή. Κά- 
"Ἠλαυνεν. Ἐξίκετο.] Κατέλαβε. Θώ- µετον.] Κεκµήκατε, κεκοπιάκατε. 459. 
κους. Τὰ συνέδρια, τὰς καθέδρας. 441. Πάντως σον ἐμόν γε μένος] Καὶ τὰ 

Αμ βωμοῖσι.] Περὶ τοῖς βωμοῖς. Κατὰ ἑξῆς. “Ἡ δὲ τοῦ πάντων μείζονος θεοῦ 

λῖτα πετάσας.] Καταπετάσας λμοῦν δύναμις, φησὶ, πηλικαύτη ὑπάρχει, ὡς 

ἱμάτων. ἁπλώσας. 443. Πελεμίζετο.] μὴ δὲ ὑπὸ πάντων θεῶν δύνασθαι κατα- 

Ἐκιωεῖτο. 44.1. Διὸς ἀμφίς.] Τα Διῶς «γωνισθῆναι. 451. Ἰρέψειαν.] Μετα- 
χωρίο. 4495. “Ἠσθην.] ᾿ΕἘκαθέσθη- Ἰτρέψειαν, κωλύσειαν. 453. Μέρμεα.] 
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ὧὦδε γαρ ἐξερέω, τὸ δέ κεν τετελεσμένον Πεν 
οὐκ ἂν ἐφ ὑμετέρων ὀχέων, πληγέντε κερωυνῶ, 455 

ο. ἐς Ὄλυμπον ἴκεσθον, ἵν. ἀθανώτων έδος εστίν. 

Ὡς ἔφαθ' αἱ ὃ ἐπέμυξαν Αθηνα τε καὶ Ηρη" 
τα, αἰγ’ ἠσθην, κακα δὲ Τ βώεσσι µεδεσθην. 

ἦτοι Αθηναίη ὠκέων ἦν, οὖδε τι εἶπε, 

σκυζομένη μὴ πατβὶ, χόλος δε μυ ὄγριος ὅρει’ 46ο 

Μρη δ οὐκ ἔχαδε στήθος χέλον, ὀλλα προσηύδα- 

Αἰνότωτε Κρονίση, πσῖον τὸν μῦθον ἔϊ εειπες ; 

εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν, ὅ τοι σθενος οὐκ ἐπιεικτόν’ 

ἀλλ' ἔμπης Δαναῶν ὁλοφυρόμεθ' αἰχμητάων, 

οἵ κεν δη κακὸν οἵτον ἀνωπλήσωντες όλωνται. 465 

αλλ᾽ ήτοι πολέμου μεν ἀφεξόμεῦ, .ε σὺ κελεύεις" 

βουλῆν δ ᾿Αργείοις ὑποθησόμεβ, ἥτις ὀνήσει, 

ὡς μη πάντες όλωνται, ὀδυσσαμενοιο τεοῖο. 

Την δ᾽ ἁπαμειβόμενος προσεφη νεφεληγερετα Ζεύς' 

ἠοὺς δὴ καὶ μᾶλλον ὑπερμενέα Κροίωνα 479 

όψεας, αἰκ έθελησθω, [βοώπις πότνια Μρη, 

ὀλλύντ' ᾿Ἄργειων πουλὺν στρατον αἰχμήτείων. 

οὐ γαρ πβὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Έκτωρ, 

πβὶν ὤρθαι παρα ναυφι ποδώκεα Πηλείώνα, 

454. Υι]ς. τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται. 4590. τι Εεῖπε. 461. Εήρη. 
462. ἔξειπες. 463. Είδµεν. 471. πότνια Γήρη. 

πόλεμον πολέμοιό τε µ ἔρμερα ἔργα, πράγµατα, 68, αυ Βιπί ἵπ Ῥάρπα, Ετανῖα οἱ ἐπ]δίία : 

να]ποτα, οσάθς, αἀπιοᾶτα Ῥετίρμτακίίοο, Ρο ρσα Ῥήρηα----4δ5. πληγέντε κεραυνῷ. 
ἀθα, Ῥτο σληγείσα. φιοᾶ εταί αρ. 378. Ἠκοπαρ]α Ιπηϊ]ῖα δαπέ οὐ αΠα, ἔππα Ἠσοςῖοᾶ. 
Εργ. του. ν. ΒπκίαϊἩ.. Απο απο νεγδπα ρθς αρονιορθκίη 5αρρ]οπάπα οσε: Βε6ά Ῥοπο 
νορῖς ονοπῖῖ, φιιοᾷ οπηκῖφεῖς Ῥπρηατη, παπα βαη η δα. ία νο ρτοκίγαίασας Πκκθπη, 
τας ἵη Ογπαριιση τεῴῖέας π]]ας Παϊδκοίς Εαϊκδαι]ς κο]. πι Ῥανίαγαπα ἀθίταδοςι---457. αἱ 
δ' ἐπέμυξαν. ἐστέναζαν. Τοῖμ5 Ίοσμς 5αρ. Ίππη Ἰθείι εγαί, Δ. 5ο. 5ηη. ρασί 1η ϱΆπσδα, 
τς, οοηδήίο, ἵνα τί Ιέεγαίηπα πηγοτῖς 6596 ---4θτ. ο ππο, Ῥτο πα Ἰπάο]ο, ἵταπι τερτῖ- 
1ΠϱΓΟ Ἠαιιὰ Ῥοτιῖε, οὐκ ἔχαδε χόλον χαπὼ πὸ σπηθος. --- 460. ὅ τοι σθένος οὐκ ἐπιεικτὸν, ααοά 

ἐπ Ἠαβος τοῦ Ἱην]οέυπα: 91ρ. Ε. 802. οὐ δαρ. νδ. ῶ2.---{Το. Ῥιραταί Ῥοεία αοία Ηὐτί 
ΑΔ. οἱ 504. 

αΤὸ---477. Ίος ποαὺῖ]]ς ρτορίος αοοποπΙθπι οαγππίδς Πππο θηίπα Ἀροτί Πτι οἷτι- 
Ρίου οΟΠΒΙΠΤΗ ΦΗΠΙΠΙ Ρτοβίθίς: οἳ. Νοίαπη αά Α. δ---474. πρὶν ὦρβαι παρὰ γαῦφιν. 
αιοὰ λ.ρ. Β. 601. κεῖτ᾽ ἁλιέων---πάχ ἀνστήσεσόαι ἔμελλ εν αἆ τος πρθηάας. παρὰ ναῦφι πο 
φπ]άθπα ἵπ ρασπα αριᾶᾷ πανες οοσἷαξ Ῥαΐτοσ]ας, ἴπ ῬαρΠα {απιΘῃ Τνοἱπποσαπι οχῖπζε 
{αοΐα.. Έτρο θί στείνει ἐν αἰοτώτῳ ἨΟΠ. θδὲ Πῑί ἵπ Ίρνα Ῥισπα οοησ]οραῖς Ἠοβίρας.-- 

Μερίμνης ἄξια, χαλεπά. 455. Πλη- Ἅγριος.] ᾿Ανήμερο, χαλεπύς. 463. Οὐκ 

γέντε.] ᾿Αντὶ τοῦ, πληγεῖσαι. 457. ἐπιεικτόν.] Οὐκ εὔεικτον, οὐκ εὐσυγχώ- 
᾿Επέμυξαν.] Μεκυκόσι τοῖς χείλεσιν ἐ- «ρητο. 47ο. ᾿Ησῦς.] Ἔωθεν, ὄρθρου. τῇ 
πεστέναξαν, ἐγέγγυσαν. 450. ᾽Ακέων.] ἐπιούση ἡμέρᾳ. 474 Ὥρθαι.] Διεγερ- 

᾿Αντὶ τοῦ ἀκην. ἠσυχάζουσα. 46ο.”Δ- θῆναι. Παρὰ ναῖφι.] Παρὰ ταῖς ναυσί- 



902 ΙΔΙΑΔΟΣ Θ. αΤς---84. Τ1Η. ΥΙΠΙ. 

ω δν ας 

ἥματι τω, οτ ἂν οἱ με ἐπὶ πρύμνησι μάχωνται, 475 

στεύει εν αἰνοτάτῳ, περὶ Πατρόκλοιο πεσόντος" 

ὣς γαρ βεσφατόν ἐ εστι, σεθεν ὃ ε ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω 
Ὦ]  εϱ/ 

χωομένής, οὐδ εἴ κε τὰ νείατα πείραθ {κηαι 
2 

γαίης καὶ πόντοιο, ἵν Ἰωπετός τε Κρόνος τε 

ἥμενοι οὔτ' αυγής ὑπερίονος ᾿Ἠελίοιο 48ο 

τέρ ποντ᾽ 2 οὔτ' άνεμοισι, βαθυς δέ τε Τώρταρος αμϕφίς' 

ον) ἦν ἔνθ ὠφίκηωι ὠλωμένην οὔ ση ἔγωγε 

σκυζοµενηε άλεγω, επεὶ οὐ σέο κύντερον ὤλλο. 

Ὡς φάτο᾽ τὸν ὃ οὖτι προσέφη λευκώλενος Ἠρη. 

477. ὣς γὰρ θέσφατόν ἐστι. φιιοὰ νΙάϊπηιι Ἡ. Α. Ῥγ. Διὸς δ' ἐτελείετο βουλή.---4 18. Ἀθ- 
αποπίῖα οοπποτο αλοι]ά ἀεθοπί, φτιο «πο ἴθγγετο Ῥοδδῖς «ᾖονοπῃ οἱ ρεπονετο μία 
«αῖ5 ἀθογοίῖς τουράαί: Ίαπη, δἱ α ᾖονο φεορκςρῖέ, νε] ααβασογί οἱ ἵπ Ῥαγίαταπα 6ΟΠΟΘΕ- 
φοηίΐ, ποπ αρρατοῖ, απαπι νἶπι Ίου αἆ «ο ονῖς απίππαπι Βεοίοπάπα αῦοτο ἀθριες: οἵδὶ 
οκοπωρ]αα κΠη]]α Ἰαπάατο Ῥοδδίς εκ Ἠγτηπο ἵπ ΑΡο. 320. 54-. Παφιο αδδιπποΠά ση 
οδί αι φπἷάς αποπί5 Ίγαπη 56 ποπ. οπγαίαΓπη 6596 ρτοβίσίασ ο αρίίος, πο ἔππα φ]- 
ἀθπῃ, 5ἱ ο. Πέππας ἵπ ατίανο Παλέαπέος Ἱπιρ]οταίατα απιί τοζιιοίπα 1νθνῖῦ, αῦ ΤΠ ο- 
νοη τουε]]οπί. Ἰπ οοπ{ε5ςο Πίαφιθ οσί τοςρίοῖ απίϊφιῖογες τηγί]λος ἄςο Τήαποππασλία, 
Ιπ Ύπα οπρίζος πι. πονΙβδίπιπα ἀἰκογίπει αἀἀπιοίας θεῦ. τὰ νείωπα πείρωτα γαίΐης καὶ 
πόνποιο οκ ποία ναίθγαπα ορίπῖοπθ, ἵπ. οερϊάθηίε {ἔθηγο 6996 Ο0ΘΗΠΙΙΗ, 6 εχ Ίου ἀθε]ῖνα 
Ἱέετ ἵπ Ῥατίαγαπης 4ος 41ο ν. δπρ. Τ3. δᾳ. πο ἀθο]αγαί αὐ Ίου απο φοά ΤΠέαπος ἴπι 
6ο ἵαππαπη οαδίοδἷα Παροπίατ, φποᾶ(πθ 8οἱθ οἱ ατα οατεί Ἰουιδ.. Ἠσο δο]α Ἱπ Ίου 
Ίουο 1ρδο πας Ῥ]ητα αἨ]5 οκ ]οοῖς 435ΙΠΠΘΤΘ, οδὲ Ιαὐτίσουση, απαπάσφἱάσπα Ῥοεία. 
παπα Αγδίοπια. παγ(λΙοπὰ. Ῥογρείιια θἳ 5ἱΡΙ οοηδίαης Ἰαῦοπί, Ἡοπιστῖοα αππίθιη αλῖ5 
ΦοΙΟΓΙΠΗ τπαρδοάογαπα. οοπιπαθηἲς Ππίθγρο]αία εαπί, οκ Ηορίοάο νετο αα δαυδήίποτο 
οὗ ἵπ Ἠοππεγιπα 1Π16ΥΓθ πη]ίο πιαρῖς αγία εκ εἰ ατυππατίατη. Τα οπίπα Πέ, αί 
5πο φπἴδοπς Πα] ΙΠίρτργος α]α ασ ἀϊνθικα οοπδιαῖ, πλ] ἵαππεη αρροπαί, ἵπ πο 
ΟΠΊΠ6Ν αθᾳιἠθσοαπέ. Νο]ο Ἰαφθ πθς 1ρδο αΠηιῖά Ῥοπογθ (απῳαπη δαξῖ οχρ]ογαζαπη, 
πθο αὖ αἰϊς αἰ]αίππα Ῥτο οχρ]οταία ἀοοίτίπα Ἠαβθτθ: αξ οοπ]θοίανο σοι απ]οπίηαθ (155 
Ίρ5θ Ῥτο Ῥτονα 1Η ριας Ἠαδθαίς πο απίθπΠΙ οκ. δις οοπηπιθη(ής το[ο]]οτο γε]]ε αἷοδ: Ἠου 
επῖτη Ῥαριαί οππη ἀἰα]θοίῖορς ρηϊποῖρΗς.----πόντος Ώπα Ἡ. Ἱ. ἀθο]ανοί ππατο οχίθγῖ», Ρ]6- 
τπη(θ Ῥες Ο66απτα ἀθο]αγαίαπι, ΔΠ γαῖα καὶ πόντος, ΠΙΤΘ ΙΠίθγΙ, αιῦ αΏλί, οἰπέ, 
ποἨ. ἀἴσαπι: Ἰαῦθί πίγαπι(ς 41Ο 88 ἐπθαίατ. Ώα Ταπίνας ἵπ Τατίατο Ἰπολακῖςν. 
Ἠοεῖοάί Τπθορ. 728. 8ᾳ.---48δο. ὑπερίονος ᾿ΗἨελίοιο, ΒΟΟΙΡΙΟ ὑπερίων Ρτο ερἰμείο Βο]ἱ5 απ- 
ὤππο, εππεφεχις ἴπι αι. ο. αἆ Τ. 305. 

476. Στείνει.] Στενώματι. Στεῖνος γὰρ 
ν ; 

εἴωθε λέγει τὴν στενὴν δδόν. Λέγει δὲ 
ν «ο με 

τὴν ὑπὸ πολλοῦ πλήθους στενοχωρίαν. 
Αὐοτάτῳ.] Τῷ χαλεπῷ, διὰ τὸν φύβον. 

/ 
477. Θέσφατο.] Θεόλεκτον, μεμοιρα- 

µένον. «75. Οὐδ εἴ κο.] Οὐδὲ ἐάν. 
Νείατα.] Κατώτατα, ἔσχατα. Ἵκηαι.] 

- α 
Παραγενήσῃ, ἀπέλθῃς. 4790. Γαΐης καὶ 

/ ων ͵ ση Β πόντοιο ἵν Ἰαπετός τε Ἰρόνος τε.] Διὸς 
µεταστήσαντος τὸν πατέρα Ἐρόνον τῆς 

βασιλείας, καὶ τὴν τῶν θεῶν ἀρχὴν πα- 
/ ον 1. 

ραλαβόντος, Γίγαντες, οἱ Γῆς παῖδες, 
3. ΄ ” ΣΙ .ν /. Ἂ 

ἀγανακτήσαντες, ἐν Ταρτησῷ (πόλις δέ 
8 μ] ο αι ὁ ον ο ἐστιν αὕτη παρὰ τῷ Ωκεανῷ) µέγαν 

Ν /. 

κατὰ Διὸς πόλεμον παρεσκεύαζον.. 37εὺς 

δὲ συναντήσας αὐτοῖ, καταγὠνίζεται 

πάντας. Καὶ µεταστήσας αὐτοὺς εἰς 

Ἔρεβοας, τῷ πατρὶ Ἱρόνῳ τὴν τούτων 

βασιλείαν παραδίδωσι. ᾿Οφίωνα δε, 

τὸν δοκῦντα πάντων ὑπερέχει», κατη- 

γωνίσατο, ὄρος ἐπιθεὶς αὐτῷ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ 

᾿Ὀφιώνιον. 

τῶν Τιτάνων. 48ο. Ὑπερίονος.] Του 

ἡλίυ. Ἠτοι ὅτι Ὑπερίωός ἐστι καὶ 

Θείας παῖς, ὡς “Ἡσίοδος. ἐντεῦθεν γὰρ 

αὐτὸν πατρωνυμικῶς Ὑπεριοίδην καλεῖ. 

Ἰαπετός. ] Οὐρανοῦ παῖς, εἷς 

μα, Ἡ 
ἛἨ ὑπερίων, ὁ ὑπεράνω ἡμῶν ὢν, καὶ πε- 

ῥιπολῶν τὸν κόσμον. διὰ πούτου γὰρ τὰ 
/. / ιο) 
ὅλα συνέχεται. 452. Ενθα.] Ὅπω. 

/ : { / ᾽Αλωμένη.] Πλανωκένη. 483. ᾿ΛΑλέ- 

ωμμωμιιμωωωωωωιιωυρμυηυυυῥμμυυσυ'-. 
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εν ὃ ἔ ἔπεσ' Ὠκεανὼ λαμπρον φάῶος ᾿Ἠελίοιο, 48ς 

ἔλκον νύκτα ́ μέλαιναν επὶ ζείδωρον ὁ ἄρουραν. 

Τρωσὶν με ῥ ὠέκουσω ἔδυ φάος αὐταρ ᾿᾽Αχαιοις 

ὠσπασίη, τρίλλιστος, ἐπήλυθε νυζ ερε[θεννη. 

Ίρωων ὃ αὐτ' ὠγορην πομσατο φαίδιμος Ἐκτώρ, 

νόσφι νεῶν ὠγαγὼν, ποταμῷ ἔπι δινήεντε, 4909 

εν καθαρῷ' ὅθι δη νεκύων διεφαίνετο χῶρος. 

ει πίσω δ᾽ ὤποβαντες ε επὶ χβονα, μῦθον ἃ «κουον» 

τόν ῥ᾽ ἝἜκτωρ ὠγόρευε, Διά φίλος. εν δ᾽ ὥρα χειβὶ 

ἔγχος ἔχ) ἑνδεκάπηχυ" πάροιθε δὲ λάμπετο δουρος 

αὐχμη χαλκείη» περὶ δὲ χρύσεος θεε πόρκης" 405 

τῷ ΟΥ ε ερεισάμενος, ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα" 

Κεκλυτέ µευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι, ἠδ' Επίκουροι, 

νον εφώμην, γης τ' ὀλέσας καὶ πάντας ᾿Αχαιοὺς, 

ὢψ ὤπονοστήσεμ προτὶ Ἴλιον ̓  ἠνεμόεσσαν" 

ὤλλα πρὶν κνεφας ἦλθε, τὸ τὸ νὺν ἐσάωσε μάλιστα 5οο 

497. ἀξέκουσι. 4906. Εέπεα. 490. προτὶ Είλιον. 

485---543. Ῥασπαπα πος ἀῑτίπης, Οοποῖοπο Παδίία Ἡοσίος Ττο]απϊῖς Ρεγσιαάεῖ, αξ, 
αποὰ απίθα Γποέυτη που. θγαΐ, ΠΕΠ Ἡ. 310. καΐ ῥ' ἦγον κατὰ ἄστυ, ἨΠΟ Εχίτα ΙΓΡΘΙΗ 
Ῥεγποσίοπί, Αολνοςηιθ οὐκεγνεπί, πε πανίριις ΠΠ Βισῖαπέ (ν. Κ. 39ο. 5ᾳ.) αἰίοτο ἀῑδ 
οτίο 5ο Ῥήσπαπα ο. Ππείαιταίαταπη,  Νοζαβία παπί πι. 5εηα. οἸοπιθηία αγίῖ5 πηρθγα- 
τοπίο». ἵπ. ρουποσίαΠοπθ, τας οορῖς φαῦ ἀῑο ἵπ αγπιῖς Παβθαπίας αἲ οὐδίάρπάα οαδίτα 
οἱ οὐδεγναπά σα ἨἩοδίοπα οκρ]οταπάαφιο εἶας οοησί]ία.---4 55. ἐνέπεσεν ᾿Ωκεανῷ φιιοὰ 
αἶ]ας ἔδν, κατέδυ, πδὶ εῖαπα η ῬΙη{ε]]. σὸν ὠκεανὸν, πὲ τευίο ἘοθρρεΠ πποπεί.---ϕ0ο. νό- 
σφι νεῶν ἀγαγῶὼν, ποταμΏ ἔπι δινήεντι αυάποίο οἳ τεάιοίο α οαφίγῖς εκογοῖί νθγδι5 απῃ- 
πθπας ΠΟΠ αρροφιῖς, Βοαπηαπάσαπηπθ απ Αἰπποθηίθτα.  Ῥτοραδί]ας σποτ ΕΠ, ῬοαππαΠ- 
ἁταπα, 4πθπα οἱ αλδΙ δωήεντα αρρε]αί, αἆ απρεπάατη εἶις δρεοῖθας δὲ Ραπ]]ο Ρο5ὲ ν5. 
Ξς5ύ. Ίρπες Ἐγο]απαγτη οορίαγαπα ατάθηῖ μεσσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ἐιώνθοιο ῥράων. Κ. 16ο. Νερίος 
ἘὈιϊοπιεάθπι εχρευρείας ΊΘΗ5; οὐκ ἀῑνς, Βῑξ, ὡς Τεῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο εἴαται ἄγχι νεῶν, 
ὀλίγος δ' ἔτι χῶρος ἐρύκει; 5ἴνθ Θςωσμὸς οθτία Ρᾶτα σαπιρὶ Παεπῖέ οείετῖς αοοἨν]ος, οἶνο 
βρωσμὲς πεδίου Ρτο «ἰπαρ]ῖοί πεδίν, Ροηϊέας. απᾶθ 4ποφς αρίάεπα Ἰηδιπαϊζατ αἱέοτο ἀῑρ 
ἜἘτο]απα αοῖες Δ. 56. Βὲ Κ.4Ις. Ηεοίος οοΠκΙΗπα Ἠαμοί αἆ Πϊ 5ορι]ογαπη, αιιοά ἵπ 
6ππΠρο εταῖ. ϱΡ. ἆθ Πὴς Τμθη7. ρ. 217. 2190.---401. ἐν καθαρῷν, θι]ά δὶέ, 1ρ5θ Ῥοεία ἀθεα- 
τας: Ίου α Οπνὶ νασπος οσα απίθπα φρατείτη Ῥασπα Γαοΐα θ956ί, Ῥ]ιγα Ῥοέιθτε 6556 
ἔπ]ία Ίου Ἱέαθιο το ἀῑνθυσίς Ἰαυεβίπηις Ἠππο ]οσαπῃ αἱ αἰέθγιπα Ῥτορίας απίθ να] 
Κ. του. ἵπ πο ἀεμρεταπί Αολίνογαπα Ῥηϊποῖρθς. νεκύων διεφαίνετο ]Ώβεδ, ἐφαίνετο διὰ 
νεκύων, Ἰπῖον οπάανετα. Πίπας Ῥοπε Αολο]. Ὀσ. 5αρρ]οηε ἀπὸ νεκύων.---403. ἐν δ' ἄρα 
Άιςὶ φεηαθηθῖα νοταπί οομ]ος απΙΠΙΙΠΩΙΙΘ ἵπ Ἡσοοίογεπι ἀἰσθηίθπῃ, 5Ρεοῖθ θἶις ἴαπι 
νϊνιάε ἀθεο]αταία. 

408. ἐφάμην μὲν, ἂν ἀπονοστήσειν νῦν.---502. πειξώμεθα νυκτί. ποσίθ Ἱπστιεπίε ας ϱ0- 
πεπίο ἀοδίίαππας α Ῥαρπα. Νάπα σείθεται οίῖαπα νΙοῖας, οοβοίιις: Ψ1άηιις Ίαπι Ἡ. 

γω.] Λόγον οὐκ ἔχω, οὐ φροντίζω. Κύν- διεφαίνετο χῶρος] Έξωθεν δεῖ λαβεῖν 
τερον.] Χαλεπώτερον, δεινότερν. «97. τὴν ἀπὸ πρόθεσι. "Ίν ᾖ, ὅπου καθαρὸς 
᾿Αέκουσι.] "Άκουσι, καὶ μὴ βοαυλομένοι. καὶ διαφανὴς ἦν ὁ τύπος ἀπὸ τῶν νε- 

4898. ᾿Ασπασίη.] ᾽᾿Ασπαστὴ, εὐκταία. κρῶν. 495. Πόρκης.] Δακτύλιο. 4958. 
Τρίλλιστος.] Πολνλιτάνευτο. Ἔρεβε- ᾿Εφάμην.] ᾿Ελογισάμην. 50ο. Ενέ- 
νή.] Σκοτεωή. 401. Ὅθι δὴ] νεκύων φας.] Σκότο. 593. Ἐφοπλισόμεσθα.] 

ΝΟΙ,. 1. 88 
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Αργείους καὶ πας επὶ ῥηγμήι θωλάσσης. 

αλλ᾽ ῆτοι νυν μεν πειθώμεθα νυκτὶ μελανη» 

δέρπα τν ἐφοπλισόμεσθ" αὐταρ καλλίτριχας ἵππους 

λύσαθ ὑπ εξ ὁ ὀχέων, παρα, δε σσ οςη βόλλετ' εδωσήν' 

ἐκ πόλιος ο ἄξασθε [βόως καὶ ίφια μῆλα 5ο5 

καρπαλίµως, οἴνον δὲ μελίφρονα οἰψίζεσθε, 

σιτόν τ ἐκ μεγάρων' επὶ δὲ ξύλα πολλα λέγεσθε, 

ὥς κεν παννύχιοι, μεσφ᾽ ἠοὺς ἠριγενείης, 

καιωμεν πυρα πολλα, σέλας ὃ εἰς οὐρανὸν η: 

μήπως καὶ διὼ νύκτα καρηκοµέωντες ᾿Αχαιοι 5ΤΟ 

φεύγεν ὁρμήσωνται επ᾽ "εὐρέα νώτα θαλάσσης. 

μη μον ἀσπευδι γε νεῶν ἐπι[βαῖεν ἔκηλοι’ 

ἀλλ ὡς .. τούτων γε [βέλος καὶ οἴκοθι πέσση, 

βλήµενος Ἡ η ιῶ, η ἔγχει ὀξνόεντι, 

νηος ἐπιθρώσκων' να τις στυγεησι καὶ ἄλλος δις 

Τρωσιν ἔφ᾽ ἱπποδώμοισι φέρευ πολύδακρυν Άργα. 

κήρυκες ὃ ὠνο ἄστυ Δι φίλοι ὠγγελλόντων, 

παῖδας πρωθήβας, πολιοκροτώφους τε γέροντως 

5ο5. ΕίΓια. 5ο6. ΓΕοΐνον 6ἱ µελίφρονα Γομίζεσθε. 512. Υι]ς. ἀσπουδεί. 

ἐπιβατεν Εέκηλοι ν. 0055. 513. Γοίκοθι. 517. ἀνὰ Γάστυ. 

2804.---5ο/. λύσαρ ὑπ' ἐξ ὀχέων. ὑπολύσατε ἐξ ὀχέων. ἌΝαπι 15 11δα5 Ἰοηαεπά1, πί 543. Ὑ. 

513. Ω. 576. οἳ 4]. Βἱς οἳ ὑπελύσαο δεσμῶν Δ. 401. ὨἨἘί ἐξ ὀχέων Ρεῖ 56, 5αρ. Ε. 46ο. 
ἵππους λύσασ᾽ ἐξ ὀχέωνι--- 51ο. ἴαπι α]ίος δρ 5 δαπηκεγαῖ Ἡσοίος, 6 πουσα οἶατῃ 4ἱδ- 
ο658Γος. 6556 ιιδρίσαγείιτ Αολίνοςς ἴπ 605 Ισίέαν γαδα οο]]ουίαγος ἱπιρθίππα Γασργς 
εοηκθγαί..  Ἄθο ἴπΠΠΘΙ 5ιβρίοΙο ΡΓΟΥΝΙΙ5 Ες ναπα, »ὶ τθρι{θς, ΑσαΠΙΘΙΙΠΟΠΘΙΗ νεγθ 
46 ἀἴδοθεσιι οομ](ασνε Ἐ. Τ4- δ4:---δ12. Οπτέπηας απἴεπι, Ῥγονίάθαπητις, Πθ 8ἴΠθ οπηπῖ 
πηο]θσίία, (ἄνευ πόνου, ἨΒΠΙ οἱ πονοῦντες, κακοπαθοῦντες, Πῖ 86 1ΠΒΙΟ οιρίαπί, σπεύδουσι) 
Ῥασαίς, ἀἴδεβδδαπι Ῥαγθηϊ,----δ12. 564 αὲ αἶπί οί να]ης 5θοαπα αι [εγαπές ουἵ ἀοπιί 
πιθἀθαπέτ. βέλος ἀοἱογετα εκ ν]πογθ αοοθρίο. πέσσειν ονθνο οἱ οπαΓΕ: (ν. αἆ Ε. 227.) 
α]αποία ποίοπο ἁαζανηϊ (οπαροσίς οἱ πησν. 4πο ρεοίαί Ππεουργεἴαι]ο ΒΟΠΟΜΙ Α. καὶ 
μέχοις οἴκου κατάσλιοι (κατάσχη) σην πληγήν. δρ. γηὸς ἐπιβρώσκων. Ῥτο ἐπιβαίνων. ἵνα 

πις σσυγέῃσι καὶ ἄλλος α)]οντθαί, Ῥπο νενεαζαν, ποΠέ. πί Ίαπι Α. 196. στυγεῖν θπῖπι θδὲ 
Ἰογγθνθ, φᾳίσσειν, ππθίιιθγθ, ανογδαπ], οὐ1κσθ, αἀθοφιθ τεστ, πο]]θ. ο. α Ῥ. 694- 

517---522. Ῥνιδεπίου Ἠθοίον Ῥεν ποσίθα ασρεπι οαδίοάἴνο ]αθαί, πο, οορῖῖ5 εχίνα 
π1ρθπα (οπαθηέίριις, Αολνίς ἵπ ππθηίοπι νοπίαξ, πα] παπα Ίου αλα [ἶς παπα 6χΡ6- 
π]γῖ, ταί, α. ἴθγσρο Τ{ο]ΆποσΙπα, 1Ώθπα ουοιρθηί, ἀθδοτίαια α- Ῥτοραρπα(οΡς.---δ 10. 

Ἑτοιμάσωμεν. 5ο4. ᾿Εδωδήν.] Ἴρο- Μὴ µάν.] Μὴ μὲν δή. ᾿Ασπουδεί γε.] 
φήν.] 5ο6. Οἰνζεσθε.] Οἶνον ἀγορά- Άνευ κακοπαθείας, χωρὶς πώου. 513- 
ἕετε. 5ο7. Λέγεσθε. Συλλέξατε, συν- Βέλος.] Νῦν, τὸ βεβλημένο µέρος, τὸ 
αγάγετε. 5089. Μέσφ ̓ Ποῦς.] Μέχρι τραύμα. ἸΠέσσῃ.] Συνέχῃ, θεραπεύη. 

πῆς ἡμέρας. ο ην τοι, τὸν 517. ᾽Αγγελλόντων.] ᾽Αγγελλέτωσαν. 

ὄρθρον γεννώσης. Ἀ, ὑπὸ τοῦ ὄρθρου γεν- 519. Παῖδας πρωθήβας.] Πρώτως ἢ- 
νωµένης.. 590. Σέλας.] Πυρὸς λαµπη- βῶντας, νέους τοὺς ὄντας ἀπὸ τῆς ἀκμῆς, 

δών. “Ίκῃ.] Παραγένηται. 51ο. Διὰ ὅ ἐστιν, Ἠλικίας. Πολιοκροτάφους.] Πε- 

νύκτα.] ᾿Αντὶ τοῦ, διὰ νυκτό. 512. πολιωμένους. ἀπὸ μέρους. "Ἠτω συνεκ- 
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λεζασθαι περὶ ἄστυ, θεοδμήτων ἐ επὶ πύργων. 

θηλύτεραι δὲ γυναίκες ενὶ μεγάροισιν ἑκάώστη 520 

πυρ μέγα καιόντων. φυλακή δέ τις ἔμπεδος ἔ εστω. 

μη λόχος εἰσέλθησι πόλιν, λαών ὠπεύντων. 

ὥδ' ἔστω, Τρώες µεγαλήτορες, ώς ἀγερεύω. 

μῦθος δ, ὃς μὲν νον ὑγις, εἰρημένος ἔστω᾽ 

τὸν οὃ, ους, Τρώεσσι μεθ' ἱπποδάμοις ὠγερεύσω. 5 

ἔλπομαι, εὐχόμενος Δι τ᾽, ἄλλοισί τε θεσῖσιν, 

εξελααν ενθενδε κύνας κηρεσσιφερήτους, 

οὓς Κηρες φορίουσι μελαινάων επὶ ΥηῶΥ. 

ἀλλ ηται ἐπὶ νυκτὶ φυλάξοµεν ἡ ἡμέως αὐτούς' 

πρωι 9) ὑπησῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχεντες 

"ηυσιν επὶ γλαφυρήσιν ἐγείροµεν ὀξυν Άργα. 

εἰσομαι, αἴ κε μ ὁ Τυδείδης κρατερὸς Διομήδης 

πῶρ γήηων πρὸς τείχος ἁπώσεται, ή κεν εγὼ τὸν 

χαλκῷ θῃωσας, ἕ ἔναρα βροτόεντα φέρωμαι. 

αὗριον ἂν ἀρετῆν διαεισεται, αἱ κ εμὸν ἔγχαε 

μείνη ἐπερχόμενον. αλλ) εν πρώτοισῳ δίω 

κείσεται οὐτηθεὶς, πολέες δ αμφ αὐτον έτατροι, 

519. περὶ Ράστν. 520. ἐνὶ µεγάροισι Γεκάστη. 526. νι]σ. εὔχομαι 
ἐλπόμενος. Οιιοᾷ εταῖ εὔχομαι Γελπόμενος ΠΙΙΠΟ εδ Εέλπομαι εὐχόμενος. 

5342. Εείσομαι. 535. αἴριν ην Ιαθοταῖ. ν. 0055. ἴππιη διαΓείσεται. 

1ω 5 

535 

Παβοπίο Ῥήθγος δὲ 5οπος εχοιὺῖας ασθγες λέξασθαι: ερἱοσατθ οἱ ἀἱδροποτε 56, 6 εχοιι- 
Ῥδηί ἴπ πηυχ]ς, ἐπὶ πύργων. οἳ. 1. 66, 67. Ῥοτίαπι Ἀοραπα Ππίο]Ησίε, ΑοΏνϊς οὔνεικαπι. 

524. Ἐτ Ἠτς φάση, 15 ἴπ Ῥγῶνθης πθί]]α 6596 Ρροσδιπί, Ἠπο ἀῑσία 5αηζοι---. 
537. κηρεσσιφορήτους ΠΙΟ Γαΐο πάνθοίοδ: Ῥτο Ἰπίθηργοίατίοπθ θδέ νθυις, οἱ δα)ᾖ1οἳ- 
έασι----δ20. ἐπὶ νυκτὶ, ἐν νυκτὶ, διὰ νυκτός. ΠΤΙ φυλάξομεν ἡμίας αὐτούς. Ῥτονϊάεπάο ϱᾱ- 
νααπης πορῖν 1ρδὶς γ]σί]]ας ασεηᾶο.---539. πρωῖ ὃ ὑπγοῖοι, ὑπὸ τν ἠῶ, θωρηχ/θέντες, ἐγεί- 
θωµιν µά γην σὺν τεύχεσι.----533. εἴσομαι, νιάθῦο, οκρογίας, αΐθι ποβδίγιπα 5αροετίος Εαθγῖς 
Ῥαρπαπάο.---535. ὃν ἀρετῶν διαείσεται. ρθοίαπάσπα ἀαδῖε νγιπίθπα 5παπῃ, τηθθῖα νοτὺῖ 
διατίδοµαι νἳ: φιιοᾷ πος ῥᾳφαῖνο οβοτίτηα». «γας «ρεοίαδἰ(ιγ φιία αἲξ υἱγέιίο, 1198 εἶις 
5ἱέ υ{γίαι5. πξ φποφς 5οηίεπ ία οβονσὶ νιάερίτηιις Ν. 277. ἔνθα µάλιστ᾽ ἀρετη διαείδεται 
ἀνδρῶν. 

δοχή. 5109. Θεοδμήτων.] “Ὑπὸ θεῶν Ὢρ] ἔστω.] Οὕτως γεγέσθω. 524. Μῦθος 
ᾠκοδομημένων. καθότι Πεσειδῶν καὶ ᾿Α- 

πόλλων ᾠκοδόμησαν αὐτοίς. 5320. Θη- 

λύτεραι.] Αἱ πρὸς τὰ ἀφροδίσια κατα- 
φορώτεραι, ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν ἁλό- 

πλ λ Ν 3. « / Τὰ μὲν γὰρ ἄλογα, ὧρισμέ- 
” 

νον ἔχει καιρὸν, ἐν ᾧ µίγνυνται. αὗται 
δὲ διηνεκῶς πλησιάζουσι. 591. Καιόν- 
των.] ᾽Αντὶ τοῦ, καιέτωσαν. 65399. Λό- 
χος.] ᾿Ενέδρα. "Ὅθεν καὶ λοχαγοὶ, οἱ 

/ . / ] /΄ ταξίαρχοι. ᾽Απεύντων.] ᾽Απόντων. 523. 

γων ζώων. 

δ ὃς μὲν νῦν.] Οὗτος μὲν δὴ ὃ λόγος. 
ς26. ᾿Ελπόμενος.] Δι ἐλπίδος ἀγόμενος. 

527. Κηρεσσιφορήτους.] ἸΤοὺς ὑπὸ εἷ- 

µαρµένης ἠγμένους, µαιροφορήτους. ἢ, οὓς 
αἱ μµοῖραι ἀποίσουσιω. 690. Ἐπὶ νυ- 
κτί.] Διὰ τῆς συκτός. 540. Ὑπ΄ πε 

οι-] Ὑπὸ τὸν ἕω. ὑπὸ τὸν ὄρθρον. 45 
Ἐΐσομαι.] Γνώσομαι. 634. Δῃώσας. ἳ 
Φωεύσας. 535. Διαείσεται.] Γνωρίσει. 

διαγνώσεται. 537. Οὐτηθείς,] Τρωθείς. 
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ἠελίου ὠνιόντος ες αὔριον. αἲ Ύδρ ἐγὼν ὣς 

είην ἀθώνατος καὶ ὠγήραος ἥματα πάντα, 
τιοίμην δ ἆ ὧν τίετ᾽ ᾿Αθηναιη καὶ Απόλλων, σ4ο 

ὡς νυν ἡμέρη ἴδε κακον φερει Ἀργείοισω. 
ὋὪς᾿ Έκτωρ ὠγέρευ" ἐπὶ δε Τρῶες κελάδησαν. 

οἱ δ ἵ ίππους μεν λύσαν ύπο ζυγου ἱθρώονταις, 

δησαν δ᾽ ἱμάντεσσι παρ ἅρμασω ὅσι έκαστος 
ἐκ πόλιος ἄξαντο [έως καὶ ἴφια μήλα ρ45 

καρπαλίµως" οἶνον δε μελίφρονα οὐνίζοντο, 

σιτόν τ εκ μεγόρων, επὶ δε ξύλα πολλα λέγωτο. 
κνίσσην δ' εκ πεδίου ὅ, ὄνεμοι φέρον οὐρανον εἴσω. 

Οἱ οὲ, μέγα φρονέοτες, επὶ πτολέμοιο γεφύρας 
εἴατο παννύχιοι' πυρῶ δέ σφισι καίετο πολλά. οσο 
ὡς ὃ οτ εν οὐρανῳ ἄστρα φαειήν ἄμφι σελήνην 

φαίνετ᾽ ἀριπρεπέω, ὅτε τ΄ ἔπλετο νήνεμος αἴθὴρ, 
έν τ έφανεν πασαι σκοπιαὶ, καὶ πρώονες ὤκροι, 

καὶ νοάποι" οὐρανόθεν δ) ὤρ ὑπερρώγη ὥσπετος αἱθηρ, 
πώντα δὲ τ᾽ εἴδεται ἄστρω' Ὑέγηθε δὲ τε φρένα ποιµήν 555 

544. παρ ἅρμασι [οῖσι Γέκαστος. 545. Είφια. 546. Εοΐνον δὲ µελί- 
ονα Γοινίζοντο. .γυ]ς. γεφύρη. «νυ]σ. ἐκ δ' ἔφανον. Φρ 549 δ. γεφύρι πο δ φ 
555. πάντα δὲ Γείδεται. 

538---Β41. ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὗριον ΟΠΙΠΊΠΟ ΡγΟ ΟγαδΙΙΠΟ 46, αὔριον. ηΟΠ; ΙΙΠΘ 8ο]θ 
οτῖοπίθ. παπα εχρεοίατῖ νὶκ Ρο, πί Ῥασπα οοπβοθτειας 50 ογαπα ἀϊθΙ. αἲ γὰρ ἐγὼν 

4ολζυὶ πια]ε κἰδῖ γές διίας ευεπίγε υἱάεδυπί. Όπι Ἱππιοτίαλἑαίο πποιποταῖ Ῥογρείιατη 
Πανθπίιιίεπι, ἀγήρασε, φις πεορβδατίατη, δἱ Πτηπποτία]ῇ5 6556 νοιεν, απο Τήπουἳ οκ- 
οπιρ]ο Ἱμίρ]]οχοτῖς. Ὑουθπι (πι Β. 447. νΙάπαι]5. πιοίµην δ ὧς τίεται ᾽Αβήνη καὶ ᾿Απόλ- 
λων. Μαπειναπι ο Αροϊῄποπα ἵππηπανα 1Πίθς ΠΙΑΙΟΓΘ5 4605 ΠΠΙΕΓΑΙΟΡ ππρπιοταί, 
Ἐαπάεπι δεπίοπίῖαπα εοππραγα 1πΕ. Ν. δ2ς---δ28. 

51---4 Ε. Ἔνο]απϊ πουίθπι 5) 410 αἆ Ίππες ἄΟΟΕΠΦΟΑ εχοπμαπάο αριηΐ,-τς40. ἐπὶ 
ππολέμοιο γεφύρας. πιαπΙ[εδίαπα Ἠΐο Π:, 6590 Ίουππα Ῥαρπᾶ Ππίθυ ππαηήιο αοίθιη, ν. 
5πρ. 375. Δ. 271. Ῥαπ]]ο απίθ 548. οὐρανὸν εἴσω δὲ εἰπαρ]οῖίος εἰς πὸν ἀέρα. 

σδι. 5η. Ίμουις Ῥγο]αγο ουπαίις οἱ νονρῖς οἱ τρις, οαπαςί 553, 4. αΠπάο Π]αίι 
αάθσ»ο νιάθαπίαγ. Αα’ ῥργς, αρεγίις, Ῥεπθ ὑπεῤῥάγη. πιῦ οοπίγα προς οὐαμοιιέ ο09- 
Ἰάπα, το 5ίε]]α ποσα (παηαπζίθυο Ῥοδδίπθ. Εταπέ νο] αποσιπα του 1β165, αποί δαπί 
φίε]]ορ πουίε 5ογεπα. Ῥπορτῖο ενας ἀἰσρπάππα: 551. ὅσα δὲ ἐν οὐρανῷ ἄσπρα-- τόσα 55. 
Ῥτο Ἠου ἀῑκῖί ὧς φαίνεται ἆ ἄστρα ἀριπρεπέα. οἱ Ἱέθγαπα, πάντα δὲ εἴδεσαι ἄστρα. 

538. ᾿Ηελίου ἀνιόντος ἐς αὗριο.] Άμα νος ᾖ. 552. ᾿Αριπρεπέα.] Πάνυ εὐπρε- 

τῷ τὸν ἥλιον ἀνίσχειν αἴριο. 9432. Κε- πῆ, διάδηλα. "πλετο.] ᾿Εγένετο, Ίν. 

λάδησαν.] Ἐβόησαν μετὰ θορύβου. 545. ἸΝήνεμας.] Χωρὶς ἀνέμο. 553. Σκο- 

Ἴφια μῆλα.] Εὐτραφῃ. Μετάληψις, ὁ πιαί.] Σκοποὶ, ὑψηλοὶ τόπα. Πρώσες.] 
/ ιο, . ή. ε / -. ” / Ν 

προπος. 55ο. Εἴατο.] Ἐκαθέζοντο. Οἱ προνενευκότες τῶν ορῶν τόποι, Κάὶ προ-- 

σ5Ι. Φαενὴν ἀμφὶ σελήνην.] Ὅην Φύ- [βεβλημένοι, παρὰ τὸ ἐξέχειν. 555. Εἴ- 
σει λαμπράν. Τοῦτο δὲ καθόλου τῆς σε- δεται. Ῥαύνεται. Γέγηθέ τε φρένα ποι- 

“ πα ͵ / ο] Α΄ γη ψ 

λήνης ἐπιθετικόν ἐστι, κἂν μὴ πανσέλη- µμήν.] Ποιμὴν, εἶπεν, ἀντὶ τοῦ, βουκόλος. 
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τόσσα, μεσηγὺ νεῶν ἠδε Ἐώνθοιο ῥοάων, 

Τρώων καιόντων πυρὰὼ φαύετο Ἴλμθε προ. 

χιλὴ ὥρ' εν πεδίῳ πυρῶ καίετο" πὰρ δὲ ε ἑκάστω 

ένατο πεντήκοντα, σέλα πυρος αἴθομθνοιο. 

ἵπποι δὲ κρι λευκὸν ερεπτόµενοι καὶ ὀλύρας, σόο 
ς / »” », 3 «ν ’ 

εσταότες παρ ὀχεσφη, εὔθρονον Πω µιµνο. 

557. φαίνετο Ειλιόθι. 

α5ό. Ἐχοιδαπέ Τγοαπί Ἰπίος οαδίτα Αοπίνογατα οἱ Βοαπιαπάγατη : 
ἈΝμππθγις απίοτα 558. πτίβοο αποί5, οἰδὶ Έτοίαποσαπα οαπα δοοῖς 6556 αρ- 

Ῥθάθηί ἔν, ἐπὶ, σέλα πυρὸς, παρὰ τῇ πυρᾶ. Ῥε 
Ἀὰ 499. 
ρατθαῖ, αἱ επί οαἰπαπαρτηία τηῖ]α. 

558. πὰρ δὲ Γεκάστῳ. 

αξ 5αρτα ἀῑοίαπα 

Ῥαῦιι]ο οφποΗπα 56ο. Ποτάεο οἳ οἴγτα Ίαπι ΠΠ. Ε. 106. ἀῑοίατα. 

Διὰ νυκτὸς γὰρ οἱ βόες νέµονται. Κα- 

τάχρησις, ὁ τρόπο. «οδό. Μεσσηγύ.] 
᾿Αναμέσο. 557. Ἰλιόθι πρὀ.] Πρὸ τῆς 
Ἰλίου. 558. πὰρ δὲ ἑκάστῳ εἴατο πεν- 

τήκοντα σέλᾳ πυρὸς αἰθομένοιο.] Τῷ ἑ- 
κάστῳ, συναπτέον τὸ, σέλᾳ. πὴ ᾖ, παρ 

ἑκάστῳ σέλαϊ καὶ φωτὶ τοῦ πυρὸς, τοῦτ 
ἔστι, παρ᾽ ἑκάστη πυρᾷ. Ἐκ τούτων δ' 
ἄν τις καταµάθοι τὸ πλῆθας τῶν Τρώων, 

ή αι 
ὅτι ε΄ μυριάδες ἦσαν οἳ πολῖται. 
Ἐζατο.] ᾿Ἑκαθέζετο. Σέλᾳ.] 

990: 
Φωτὶ, 

πυρᾷ. "Όθεν καὶ η τὸ φῶς ἡμῖν παρέ- 
χρυσα, σελήνη εἴρηται. 56ο. Γρ] 
Κριθάς. ᾿Αποκοπὴ ὁ τρόπος. "Ολύρας.1 

Ἐΐδος σπέρµατος παραπλησίου κριθῇ. 
561. ἘΕνὔθροον.] Καλὸν θρόνον ἔχουσα. 

βασιλικὸν ἢ καλὸν ἅρμα. μεταληπτικῶς. 

Μίμνν.] Ἔμενο. 



μας» νο ς 

ΡΑΡΟΤΑΙΤΑ Τ. 

ΑΒαῦΌΜΕΝΤΟΙΜ. 

ΤΠΟΙΑΝΙΑΒ οχουδίας ασοπθίρας Αολῖνί ποσίοπι Ιπέοτ ο γα οί 5ο]]1οἱ-. 
{πάΊπος οχϊσιηί---Ο. Ασαπισπιποπ δα]αίο ἀοκροταῖα εοπνοσα{ 6ΟπΟΙΟπθΠι 
εί ἀἰδορδιπη διαςοί---28. Βατοῖς {απάσπι Ιοπιοάος οἱ Ρρδί]απΙπη 
ΑσαππθιΙποπθτη Ἱποτεραί, Αοληνίς ΕανοπΏίδς----τ. Τσι Νοσίου οκευρίας 
4ἱβροποτα ε{ οοχρι5 οἶμο πθεγθατο Ἰμοί, πέ Ιπίου ερα]α5 απαρ]ς Φἱςρί- 
οἰαίαχ απ] Γαείο ορις »ἰ---7ο. Ὁπαππαπο τος οχκοφιἠ(αχ---01. Βρα1ς 
{αος Νοκίος 5παάεί Ρ]ασατο Αοἰή]]οπι--- 119. Ῥτοπιίο αἆ Ίου απίππο 
Πη ποτ. τεζθηδεί ΑσαΠΙΘΙΙΠΟΠ απ αἆ Αολμί]]οπα ρ]ασαπάυπη Ἰαγσίζαγας 
Βἰί---τότ. Ὦοσρτξχ Ἰοσαί]ο αἆ Αομί]]σπα 6α116 ἵπ νίαπι 5ο σοπημΙ{- 
Πΐ---1δ4.. Αομά]]οπι οἴέματανα ρα]καπίοπα, αςκιάσπ{ο Ῥαΐτος]ο, Ἰπνοπ]απίς 
Ῥοπίσπο οχοϊρΙπΠίΙ:---221. θρι]]ς Γαοῦῖς [Ἴγβεος ρείππο ναοτρα Γαοῖί--- 
396. απἶρας ΑοΠ]]]ος α8ροτο τεδροπάοί---420. Ἠκοιριί ἀἰορπίοιι Ῥ]ια"- 
πῖκ ΠΟΥΊδΗΟΘ πιοςῖς Ποοίοτο Ῥοτνίοπσθπι θἶας5 απΙηΠΙ δια οί---6οΠ. 
Ν11 τοπηϊέοις αὖ ἴτα Αολί]]ος Ῥ]απίσσια αριιᾷ 5ο Ῥενποσίατο Ἰπροί, Α]ά- 
εοπι οι ὌἼγδςο ἁῑπηϊί-- 616. Αολί]]α Ίξογαπι {γαδίτα αὖ Ά]ασα σοπ- 
Ῥο]]αίο,-- 651. ἀῑδοσάιπί Ιοσαβ, Α]ακ οἱ [γεῬος, οί απαῖία τοππθῖαπ 
Αολίνϊςκ---691.. Οοίετῖς Ρογοι]κῖς Γοπιεάςς απΠπίπιοςο, τέ Ιπ. Ῥοδίθγπι 

ἀῑσπα τα Γογέππατη οχρογίαπ6ας, 5ασςεί----ᾱᾱ {. 
Ώδογιπα 1 {οίο Ἠρτο πα]]ας οδὲ Ιπίέογνοπίέας. Δί τοίοτίρας απφαῖς 

Ῥτορίαν οτα(ίοπος []γαδῖ, Αλί], Ῥ]ιανπῖοίς, Α]αοῖς Ἰανο τμαρδοςία Ἰπ- 
Ῥτϊπιϊς Ες Ῥτοραία: οἱ αἆ οαπι ροβοπιη βροοίαπί Ἰαάος οταοτία 
νιγεαε]ς ἵη Ἠοπιστο, αππάθ θίίαπι Ἠδία Πο ἐναγώνιος ἀ1οἵξχ ἡ ῥαψφδία, καὶ 
πολλὴν ἔχουσα δύναμιν ῥητορείας δικανικῆς. (απ. Χ. 1, 47. ποιο υοἱ ποπ 

11067, ο πιίδδα αἲ «4ο][[οηι ἰοσα[ίο οοπ(ἠποίιγ,---Οπιον οΟΠΦΙΠΙΟΥΙΩ θ- 
Ράϊοαί αγία» Ὁ ν. Ώϊοπγς. ἨΗα]. ἆε Ἠοππογ. Ροσί. 5. 29. οἱ 1η Ατίςς. 8. ο. 
Πηφοπρίιις οἵπι Ἠβοθς Λιταὶ (Ἰαπάαίας Ίππι Ίος ποπιῖπο ἵπ Ῥ]αίοπῖς Οτα- 
ΤγΊο ρ. 425 Ο.) τορίετ {οπίαίαπα ΑολΙ]]ή5 οχογαοποτη, οί Ῥτορίετ ν5. 
498. 5. καὶ γάρ τοι Λιταί εἰσι.  Ἡεροτίέαν «ποιο οτί αψα]ας ᾿Απόπειρα, 
ππα]ο ταρεβῖίας οκ ΠΡ. Β. παπα παπο Η0νί α]ας ἸπΙθίο πο. {οπίαῦ αΠΙΠΙΟΣ 
ΑΦΩΠΙΘΙΊΠΟΗ, ΨΘΓΗΠΙ ϱχ. αΠΙΊΠΟ Γαραπα παᾶδίς οὔῖαπι Ἔπαυλις Τρώων, ϱκ 

ν5. 233- 5. ἀεε]αταπάα εκ Ἀπο Πρτῖ απίεο. 

ὙπΟοθΘΕΣΙΣ ΤΗΣ 1. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 
. 
ΑΤΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ συμβουλεύσαντος τοῖς Ἕλλησι φεύγει», ἵστανται τὴν ἐναν- 

τίαν ἀποφαμόμενοι γνώµην Διομήδης καὶ Νέστωρ. 3Συμβουλεύσαντος δὲ Νέστορος, 

πρὸς ᾽Αχιλλέα πέµπονται πρέσβεις». Ἰκαὶ δεηθεῖσιν ἀντεῖπεν αὐτοῖς ᾿Αχιλλεύς Οἱ 

δὲ ἀπαγγέλλουσι, καὶ μεταταῦτα εἲς ὕπνον τρέπονται. 
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ΑΛΛΩΣ. 
, 

Ν /. 

ΤΠ ΝΙσλΜΕνον τῶν πολεμίων διὰ τὴν κατὰ τὸν πόλεμον εὐημερίαν παρὰ 
μηνα ο 

τῷ ναυστάθµῳ, ᾿Αγαμέμνων ἀπηλπικὼς τὴν σωτηρία», ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ἀποφαι- 
.. - «/. 

γόµενος γνώµη», ἀποφεύγειν ἐπιβάντας τῶν νεῶν κελεύει τοὺς Ἕλληνας. Διομήδους 
ον. / / / ) / -. ΄ Δ Ν / 

δὲ ἀντειπόντος, Νέστωρ παραυτίκα ἀμείβεται τοῦτο. Ἡροστίθησι δὲ τὰ λείποντα 
αὐτοῦ τοῖς λόγοις, φύλακας κελεύων ἐπὶ τὴν τάφρω ἐκπέμπει», καὶ τοὺς ἀρίστους 
. /, ΄ . αν. ἔρμ ΔΝ - . / /“ ΄ ε ἀθροίσαντα βουλεύεσθαι μετ᾽ αὐτῶν περὶ τῶν ἐπειγόντων. Πείθεται τούτοις ὁ βα- 

νὀ Ν ν Φ « .ω ε γ΄ / . ᾿ η ΄ - 

σιλεὺς, καὶ τοὺς ἀρίστους ἑστιῷ, ἐν αἲς πάλιν Νέστωρ ᾿Αγαμέμνωι σύμβουλος τῶν 
3, / ο ώς , . ο ον μα ο ο 

καλλίστων γίγνεται, τῆς μεν προς τον Άχιλλεέα κελεύων αὗτον ὀργης λαθέσθαι, προς 

δὲ τὸν ἐπείγοντα καιρὸν ἁρμόσασθαι, καὶ πρεσβείαν ὡς τὸν τοῦ Πηλέως ἀποστεῖλαι. 
Τοῦ δὲ βασιλέως καὶ δῶρω πολλὰ ὑπισχνουμέου δώσειν, καὶ κηδεστὴν ἀξιώσαντος 

ν - τ 
γενέσθαι, παραγίγνοται πρὸς αὐτὸν πρέσβεις, ὅ τε Ἰθακήσιος καὶ ὁ τοῦ Τελαμῶνος, 

ρα τς - λα, η αν , ν καὶ πρὸς τούτοις Φοῖνιξ. Τῶν δὲ πρέσβεων ἐλθόντων, καὶ την δέησι ποιουµένων, καὶ 
Ν ΔΝ ΔΝ «ε», ΄ Ν Ν ”. - / 1/ αγ. 

τὰ κατὰ τοὺς Έλληνας μηνυσάντω», καὶ την ἔπειξιν δηλούντων, ἄτεγκτος ὁ Αχιλ- 
Ν ολ 4, 5 Ἂ ν ον ο οᾱ- κ , κ; ἳ 

λεὺς καὶ οὐδ ὅλως ἐνδιδοὺς πρὸς τὴν ἀκοὴν τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων εὑρίσκεται 
ἃ. - αγ το .ι 

ἀλλὰ μνησικακῶν μὲν τῷ ᾿Αγαμέμνωι, τῶν δὲ δώρων καταφροῶν, καὶ τῆς συγγε- 

νείας τοῦ βασιλέως ὑπερφρωνῶν. Καὶ μετὰ τοῦτο Φοϊνιξ πείθειν αὐτὸν πειρᾶται, καὶ 
-. - υ 3, .. 

δακρύει τὴν παροῖσαν τῶν Ἑλλήνων τύχη», ὡς εἰς ελεον αὐτὸν ὑπάξων' καὶ τῆς περὶ 
” ιά ρω 

τὴν πρώτην ἡλικίαν ὑπομιμνήσκει τροφῆς, καὶ ὅτι οὐ χρὴ, παραδείγµα τι τῷ κατὰ 

τὴν παλλακίδα, πάντα μητβὶ πείθεσθαι, ὃν ὧν εἶπεν αἰνίττεται' καὶ ὡς πρὸς ἀνάγκην 
ς ἃ εν 

βυηθήσας χωρὶς τιμῆς μεταγγώσεται, τὴν Μελεάγρυ µάχην καὶ Αἰτωλῶν διηγούμµε-- 
”. Ν ., ν 5 ”.. Απ αν ν πώ κ πως ον δις 

νο. Οὔτε δὲ Φοῖνιξ, πρεσβευτὴς εὐτυχής' καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ἐπίσης τοῖς ἄλλοις 
. , π .ς ν σαι μην ος ῃ , νς , 
ἀποτυγχάνει. Οὔτε ὃ' ὃ συγγενἠς αὐτὸν Δίας ετρεψεν, ἐπιπλήσσων τε καὶ ἱκετεύων 

ο , ” 
καὶ λοιδορούμενος, καὶ παντὶ τρόπῳ πεῖσαι πειρώµενος. ᾿Αλλὰ Φοίνικα μὲν παρ ἑαυ- 

. υ ” -- 3 

τῷ κατέχει ᾿Αχιλλεύς' ᾿Οδυσσεὺς δὲ σὺν Αἴαντι τὰ πρὸς τοῦ ᾽Αχιλλέως ἀποπμεσβεύ-- 
- - στ ΔΝ 

εται τοῖς Ἕλλησι., Ἐφ' οἷς Διομήδης καθάπτεται μὲν ᾿Αχιλλέως ὡς οὐ δεόντως 
ρα ν 

ἀμέτρῳ ὀργῇ σχολάζοντος, τοὺς δὲ ἀρίστους ἐπὶ τὴν µάχην προτρέπεται. 

Ἐξεσίη δ' ᾽Αχιλῆος ἀπειθέος ἐστὶν Ἰῶτα. 

5ο μὲν Τρῶες φυλακὼς ἔχον οὐταρ Αχαιοὺς 
βεσπεσίη ἔχε Φυζα, Φό[βου κρυόεντος ἑταίρη' 
πενθεῖ ὃ ὠτλήτῳ [βε[βολήατο πάντες ὄριστοι. 

ὡς ὃ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχβυόεντα, 

1---δ. Ττοἱαπῖς εκοιυίας απ{θ οπδίτα Αολίνοπιη αρεπντας, Αοπνί πετ 5οἡοῖίτι- 
ἀἶπον ποοίθπα ΙΠδύπηπθπι οχἰριηί.---2. Φύζα ονι Έουνου, (110 οοηκίογπαἲ οπίηες, ἵπ- 
οὐπα(ῖν γεὺας δὲ απἰπηϊς, Βασ οἰτοιπηδριοπιπί, θ1 φόβος θνί: Ώθιθ 6ΓΡΟ Φύζα ϱὐ- 
πηϊέα ές φόβον, Ἡ. Θ. φυγήν. ἑταίρη. αὲ Εχὶς Ματίς θδί κασιγνήτη ἑτάρη τε.---4- ὡς δ ἄνεμοι 
δύο, Οοπαηραταβίο Ἰπίος Βποίας οπταγαπα οί Βποέας πιατῖς α νοπεῖς αρίαῖ: απο τηι]- 

1. Φυκακὰς ἔχον.] ᾿Εφύλασσο. Ἱα- «φυγή. ἈἘρυόεντος.] Φρικτοῦ, φοβεροῦ. 
λῶς δὲ εἶπεν. οἱ μὲν γὰρ Ἱρῶες τὰς φυ- Σημαίνει γὰρ, τοὺς φοβουμένους συγκρού- 

λακὰς εἶχον, ἵνα μὴ φύγωσιν οἳ Ἑλ- ειν τοὺς ὀδόντας “Ἑταίρη.] Συνεργὸς, 
ληνες διὰ νυκτός. οἳ δὲ Ἕλληνες εἴχοτο «φίλη. Σημειωτέω δὲ, ὅτι τὴν φυγὴν ὁ 
ὑπὸ τοῦ δέου. 3. Θεσπεσίη.] Θεία, Ποιητὴς τοῦ φόβου εἴρηκεν ἑταίρω. 3. 
πολλή. Ιδίως μὲν, διὰ τοὺς Ἱρῶας, ἰδίως ᾽᾿Ατλήτῳ.] ᾿Ανυπομονήτῳ, ἀφορήτῳ. ἈΒε- 
δὲ, διὰ τὸν πεσόντα κεραυνό. "χε. βολήατο.] Ἱὴν ψυχὴν τετρωµένοι ἦσαν. 
Εἶχεν, ἐκράτει. Φίζα.] Ἡ μετὰ δέος ἐλυποῦντο. 4. Ὡς ὃ ἄνεμοι δύο.] Κα- 
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Ῥορέης καὶ Ζεέφυρος, τώ τε Θρήκηθεν ἆ ἄητον, 5 

ελθόντ᾽ εζαπίνης' ὤμυδις δὲ τε κυμα κελαινον 

κορ θύεται" πολλὸν δὲ παρεζ ὅλα φύκος ἔχευαν' 

ὣς  λωζες θυμὸς ἐ ἐνὶ στήθεσσιν Αχαιών. 

"Ἀτρείδης δ ἄχεῖ μεγόλω βεβοληµενος Ίτορ, 
φόίτα, κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κελεύων, 1ο 

κλήδην εἰς ὠγορην κικλήσκευ ὤνθρα ἕ εκαστον 

μηδε (βοάον" αὖτος δὲ μετα πρώτοισι πονεῖτο. 

Ίζον ὃ εἰν ὠγορή τετιήοτες- ὧν ο ᾽Αγομέμνων 

ἵστατο δωκρυχέων, ἆ ὥστε κρήνη µελώνυδρος, 

11. ἄνδρα Εέκαστον. 

105. Ῥο5έ Ἠοπιθγιπῃ Ῥοδία5 εχονοί. Ἐδί απίοπι οοπηραγα Πίο ἴπ ππατὶς Πορ αιιῶ- 
τεπόζα, ΠΟΠ 1π γεηῖς. Τηνογηί Ῥοδία 14, φποᾷ νι]πο Γήδκθι: ὡς πέντος ὀρίνεται ὑπ' 
ἀνέμων-- ὡς ἐδαίζετο θυμὸς, Ίπ ναπ]ας ρατίον ταρ]εὐαίαγι---δ. Α Τηπασῖα Ώοτρας οί 76- 
Ῥλγγις ργοσράηί, δἳ Τοπῖς βἰαπα απππο οορ]έο5 οππη Ἠλοσάίο ρ. 46. αππέ και Ἴνο- 
ἀάῑν οππα ΟἸατ]κίο, απ Ῥτονοσαί αἲ Βίπαβοπεπι 1. Ρ. 49. τή οἳ, 0αδαπῦ. Οοπαραγα(ίο 
{απηεπ 6 πηοπίε Ῥοοία Ἰηκά ασ, πον. ες Αραπιεπιποπίς Ρεικομα. ἐλβόντε, τιιθηίες. ταέ 
509Ρ6 ἔρχεσθαι. ἐλθεῖν. τρ ὤμυδις χύμα κορθύεπαι" ἅμα σὺν τοῖς ἀνέμοιν ἁμοῦ, πορυφοῦται. 

Ονπαπς απίεπι ν5. 6, ”. οοπαρατα(ζοποπη.----ὖ. πολλὸν δὲ παρὶξ ἅλα φῦκος ἔχευαν 90. ἄνε- 
μοι, παρεξέχευναν παρ ἅλα, ξ ἀλὸς, φῦκος αᾱ Πές τπαγῖς. 

9---2δ. Αμαπιεημοῦ. εοποϊἩπη ρηποίριπα ἨἈαροί, δὲ ἀῑδοεεδιπη το Ἰπξροία. αεί. 
ὦγορὰ ΕΥΡΟ Ἡ. ]. Ῥτο βουλή εν ἀῑοία.. Ἐτίποῖρες επῖπι οοπνοσατὶ, ποἩ ἑοέαπα εχοτοϊέατη, 
παν [οςύπα Β!Ι εκ το. ἄνδρα ἕκαστον ἀθο]αγαίγ 6 Υ5. 17. Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µέδοντες. 
---12. αὐτὸς πονεῖτο. 3 ΕΧΡΕΠΙΙΕΠάΔΠΗ Τ6πὰ ΟΡ6ΓαΠΙ ἀθά1ξ : αὐτοδιακονῶν. ΡΥΙΡΟΟΠΙ ΡαγΏῖβιις 
1Ρ56 ΕΙΠΡΘΗΒ. μετὰ πρώτοισι Ῥηεεοοπῖρας πο απ ρππορῖνιις, αά 41ος νουαπάοςδ αά]- 
εας Τία μστὰ πεώτοις ἔπονεῖτοι Ρηροοπ]ς ΠΠΙΠΘΤΘ Γαποίις οδί, ἐν Ἰπέθυ Ῥτίπιος: αἲ 
μετὰ πρώτους, ἐπὶ, ἔρχεσθαι, δὶ αἆ 605 νεπίτες, απ Ρηπαά φίαπί, Ῥηήπιο ογάΙπο απιῖ Ίοσο. 
ἈΠοείπεβαί απιίθια “ΑΡΑΠΙΕΠΗΠΟΠΙ ΤαΠ{ΟΡΕΤΘ, τή, σαν ΡΑΣΗΤ. εί, ἃ Τγο]απ]ς αππαάνενϊ 

πο]εί, πήρε απῖ οαφἰτῖς απκιάεραπί,---Γ3. ἶζον δ᾽ ἐν ὤγορῃ σετιηόπες, αιιοᾷ Ά]α5 Φίλον 
ετριότες ἧτορ, 6ἱ πετιηµέναι. 6. ιά Θ. 437. 5εἀεμαπῖ ἵπ ο0Πβθὲ5Ι ΡηπαΙΡΕ5, αβῆΙοΙ 

λῶς δύο ἀνέμους παρέλαβε ταράσσοντας "Αμιδις.] 'Ομοῦ, ἐξαίφνης. Ἰελαινόν.] 

τὸ πέλαγος, ἵνα καὶ δύο πάθη ψυχῆς πα- Μέλαν. ἐξ οὗ, φρικτό». 7. Κομθύεται.] 

ῥαστήση. Ὥσπερ, φησὶν, εἰώθασι δύο Ἰορυφοῦται, αἴξεται. Ἔνιοι δὲ ἐπὶ τοῦ 

ἄνεμοι ταράσσειν τὴν θάλασσαν ἐκ βν- σωρεύεσθαι ἤκονσαν. κόρθυς γὰρ, Ἰ σω- 
θοῦ" οἴτω καὶ οἱ Ἕλληνες ἐταράσσωτο µῥός. Παρὲξ ἅλα.] "Εξω παρὰ τὴν θά- 

ἑπὸ τῶν δύο χαλεπωτάτων παθῶν, λύ- λασσαν. «Φῖκος.] Τὸ χορτῶδες τῆς θα-- 
πης τε, καὶ φόβου. ᾿Ορίνετο.] Ταράσ- λάσσης ἀπόβλημα. Οἱ δὲ φυκία φασὶ 
σουσι. Δυϊκῶ. 5. Βορές καὶ Ἰέφν- µβοτάνην τὴν ἐν τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης 
ρος, τώ τε Θρήκηθεν ἄητο.] Πῶς ἄμφο- γιγνομµένην. Ἔχευαν.] Εξω ἔβαλω. 8. 
τέρους ἐκ Θράκης φησὶ πνεῖ, τοῦ μὲν ᾿ἘΕδαϊζετο] ᾿Ἐταράσσετο, διεκόπτετο. 

Ῥορέου ἐξ Ἔρκτου, τοῦ δὲ Ζεφύρου ἐκ ο. "Αχεϊ µεγάλῳ.] Μεγάλῃ λύπῃ. Βε- 

Δύσεως πνέοντος; “Ῥητέο οὖν, ὅτι τῶν βληµένας ἦτορ.] ὍὭσπερ τὴν ψυχὴν βε- 

Θρᾳκῶν γῇ ἐπιπολὺ διήκει, καὶ σιγµατο- µβληµένος, καὶ ἐκπεπληγμένος. 1Ο. Φαί- 
ειδὴς κεῖται τῇ θέᾳ µέχρι τῆς δύσεως. τα.] Παρεγίγνετο, περιῄει. ΤΙ. Κλή- 
᾽Αφ' ἑκατέρου οὖν µέρως τῶν ἀνέμων δην.] Καλοῦντας κηρύσσοντας. 19. 

ἔχει ἑκάτερν. Οἱ δέ φασιν, ὅτι συλ- Μὴ δὲ βοᾷν.] Μηδὲ βοῶντας. Νυκτὸς 

ληπτικῶς πέφρακε. Μόνος γὰρ ὁ Ῥορέας γὰρ οὔσης, καὶ πλησίω ὄντων τῶν πολε- 

ἀπὸ Θράκης πνεῖ. Τώ τε Θρήκηθεν ᾱ- μίων, οὗ πάντας καλεῖ, ἵνα µή τις ταρα- 

ητον.] Οἵ τινες ἀπὸ Θράκης πνέουσι. 6. Χχὴ γένηται. Πωεῖτο.] ᾿Ενήργε. α4- 
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ή τε κατ᾽ αἰγιλιπος πετρης ὀνοφερον χέει ὕδωρ' τς 
ὣς ὁ βαρὺ στενάχων ἔπε' ᾿Αργείοισι µετηύδα᾽ 
Ὢ φίλοι, Αργείων ἠγήτορες, ἦδε µέδοντες, 

Ζεύς µε μεγα Κρονίδης ἆ ἄτη ένεδησε βαρείη' 

σχέτλιος, ὃς πρὶν μεν µοι ὑπέσχετο καὶ κωτένευσεν, 

Ἴλιον ἐκπέρσαντ εὐτείχεον ἀπονεεσθαι" 29 
νυν δὲ κακὴν ἀπάτην [βουλεύσατο, καί µε κελεύει 

θυσκλέα Ἄργος ἠκέσθαι, επεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν. 
οὕτω που Δε μέλλει ὑπερμενεῖ φίλον εἶναι, 

ὃς ὁη πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα, 

ἠδ ἔτι καὶ λύσει" τοῦ ̓ Ύαρ κράτος εστὶ μέγιστου. 

αλλ᾽ ὤγεθ᾽, ὡς ὢν ἐγὼν πω, πειώμεθα ᾿ πόντες, 

φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ες πατρίδα γαιαν' 

οὐ γάρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυια». 

ς ἐφαρ' οἱ ο ἄραι πάντες ἀκῆν ἐγένοντο σιωπή. 

ην σ ὤνεω ήσαν τετιήότες υἷες Αχαιῶν' 39 

ὀψνὲ δὲ νι μετεειπε βοῆν ώγαθος Διομήδης" 
Ατρείδη, σοὶ πρώτα μαχήσομαι ὀφραθέοντ ν 

ἥ ἡ θέµις εστὶν, ἄνα αξ, ὠγορη" σὺ δὲ µή τι χολωθής. 

ιν. σι 

16. Εέπε'. 90Ο. Είλιον. 56. ἐγὼ Γείπω. 

31. µετέΓειπε. 33. ἐστὶ, Γάναξ. 

εχογιοϊαη{ες 5θ.---15. ἤ τε καταχξει ὕδωρ, ἰπιρ]. «Ε]]αῖ.---τ6. ὧς ὁ βαρὺ στενάχων. ΡΙΟ- 
Ρτῖε οοιπραγα{ίο Ρονία]αῦαί δακρυχέων. 

18. Ὦο Ίου οί 504. Υ655. ν. 51Ρ. αἆ Β. ΤΤ1. 544. αδῖ Ἠτεο Ασαπιεπιποπῖς ογα(ἷο 1ῑς- 
ἀοπι γοτρῖς Ίατη οὗτα Εαεταῖ Ἠαδθίίας απο φιϊάεπα φἰπππ]αίθ, πππο Υετθ οἳ εκ απίπηο. 
---1ο. πρὶν μὲν, Αι]]ά6, ν. δρ. Β. 359. 5ᾳ.----23. οὕτω που ΔΙ μέλλει φίλον εἶναι, Διῖ δοκεῖ, 
Πέ Ίαπα Β. Τ16.---24. κατέλυσε, κατέῤῥιψε πόλεις. ν. Τρί. 117. Νοι.---27. Φεύγωμεν δἷπι- 
ΡΙατοτ, ἀϊφοθάαπηιις. 

32---40. (ἄταν]ίθς, οππα Ῥγο[αθίοπθ ἴππιθπ Ἠοποτῖς, Ῥτο Ἱπσοπίο 5ιιο πποεςίο οπ]- 
ἆθπα, 5ο οαΠάο, (ν. αἆ Ξ. 1ου. 54.) Ιποτθραί ΑΡαπιθιηποπεπα Ἠἱοτηθάες, ιιοά Εαραπι 
οοπδα]]ές 56 νε] φοἰάπα οππι. «οὐα] Βέ]θπθ]ο Ῥδ]]ηπι 6996 φαδίοπίάταπ ρτοπαπ ας. 
Οοπιρατατί Ροΐεςί «1 Οαεατίς οταῖο Ἑ. (. Τ. φο. Ε. αδῖ, δὲ ῥγαίεγεα ιΕΠΙΟ δεφιία- 
ἔπγ (οοπίτα ΑτιονΙδαπα), {απιε 5ο οτίπε δοῖα ἀεοῖπια ἰεφίοπε ἰέιγιωπι ἀῑοῖί----32. µα- 
χήσομαι Ἀ]ία ἔπεσιν πα Ποϊξασ: ἨοἨ πιοᾶο ἀθ οοπίταΚϊοθηίε, γεταπα εὔῖαπι 4ο οὐ]αγ- 
Ραπίς.----23. ᾗ θέµις ἐστί. Ῥτο ὧς, καθὼς, ἴία τί, χο ἑο φιοᾷ, ἵπ οοποῖ]ο {αοθτθ Εας ο5ί, 

Μελάνιδρος.] Πολύνδρος. Φύσει γὰρ µέ- στεναγμῶν. Δνοφερόν.] Μέλαν. Χέει.] 
λα» τὸ ἔδωρ. Αλλὰ λαμπρύνεται ταῖς Χεῖ, πέµπει. 19. Ἐνέδησεν.] ᾿Ενέβαλε. 
ἡλιακαῖς αὐγαῖς. "Ἡ βαθεῖα. τοῦ γὰρ 390. Δήν.] Πολλῷ χρόνῳ, ἐπιπολύ. ᾿Α- 
µελαύεσθαι αἴτιο τὸ βάθο. 15. Αἰ- νεῳ.] Άφωνοι, ἤσυχοι. Τετηότες.] Τε- 
γέλιπος.] "Ὑψηλῆς. Ἶν ἂν καὶ αἲξ ἄπο- τιμωρηµένοι, λυπούμενοι. 33. Σοὶ πρῶ- 

λίπη διὰ τὸ ἄγαν ὑψηλὸν καὶ δύσβατο. τα µαχήσομαι.] ᾿Αντὶ τοῦ, τῷ λόγῳ 
ἐν γὰρ τοῖς κρημνοῖς αἱ αἶγες ὡς ἐπίπαν σου. ᾿Αφραδέοντι.] ᾿Ασυνετοῦντι. 33. 
νέµοωται. Ἡ δὲ παραβολὴ πρός τε τὸ "Ηι θέµις ἐστὶν, ἄναξ, ἀγορῃ.] Ὡς νό- 
πλῆθος τῶν δακρύων εἴληπται καὶ τῶν Ἅµος ἐστὶν ἐν ἐκκλησίαις τὸν βονλόμενον 

νο. 1. 3 Ε 
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ὠλκὴν μέν µοι πρῶτος ὀνείδισας ἐν Δανασῖσι, 

φας ἔμεν ὠπτόλεμον καὶ ἀράλκιδα᾽ ταῦτα δὲ πώντα 35 
ἴσασ ᾽Αργείων ἡμεν νέοι, ἠδὲ Ὑέρωτες. 

σοὶ δὲ θιωνδιχα δῶκε Κρόνου παῖς ἄγκυλομητεω' 

σκήπτρω μέν τοι δώκε τετιμήσθαι περὶ πάντων 

ἀλκὴν ο οὗτοι δώκεν, ὃ τε κρωτος εστὶ μέγιστο. 

θαιμόνν, οὕτω τη μάλα ἔλπεαι νίας Αχαιών 40 

ὠπτολέμους τά ἔμεναι καὶ ἀνάλκιδας, ὁ ὥς ὠγορεύεις ; . 

εἰ δέ τοι αὐτῷ θυμος ε ἐπεσσυται, ὥστε νέεσθο,, 

ἔρχεο' πάρ τοι ὁδος, νἡ νηες δὲ τοι ἄγχι θαλάσσης 

έστωσ᾽, αἱ τοι έποντο Μυκηνηθεν μαλα πολλαι. 

ἀλλ) ἄλλοι μενέουσι καρηκοµέόωντες Ἄχαιο, 45 

εἰσόκε περ Ἡ Γροίην διαπέρσοµεν. εἰ ὃε καὶ αὐτοί' 

φευγόντων ͵ σὺν νηυσὶ φίλην ες πατρίδα γαιων. 

νώϊ οὃ. . εγω Σθεελός τε, μµαχησόμεθ᾽ . εἰσόκε τέκμωρ 

Ἰλίου εὕρωμεν' συν γαρ θεῷ εἰλήλουθμεν. 

ὋὪς ἔφαθ” αἱ δ ὥρω πώντες ἐπίαχον ύες ᾿Αχαιῶν, 5ο 

36. Είσασ’. 49. µάλα ΓΕέλπεαι. 492. Ειλίου. 

ἀεμρετγαίίοπθ Ρτοροβίτα. γπ]ρο τοδάππέ: φια Γα9 εδ. ει Ἐοερρεπ ορροπῖέ αἰέθγαπι 
εκ Β, 214. μὰψ, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον.---34. Ῥερρίοίιητ Ίο οὐ]αγραίοπθιη 51ρ. Δ. 

879. 5ᾳ- [αρέαπι. ἀλκὴν ὀνείδισας. τθυίο Εδία(Ἡ. ἐμέμψω μοι. Ἐβί ὀνειδίζειν ΏιΗλο εἴευαγε 
οί ἔτι οοπἰεπιέπι αάιοθγο.---3Τ. διώνδιχα δῶκε. Ῥτορτίς αἰυϊκείπις πππο ϱ θἰπίς αἰίο- 
2π0π.---38. Ίμουο θί ἀἱρηϊίαίο ΟΠΊΠ65 αηίθοε]]]5.---30. ὅ πε κράτος ἐστὶ μέγιστο. «ῑφιί 
οετισπ ϱγποζραίιώα Γαοἰέ ο πάος εα ἵπ {ε ποπ εδ. Ίου ἀῑσίιπα αἱ ΦΘΠΡΙΠΙ ΙδίοΓΙΠα 
Ἠοππίπατα: τοῦοτα νἱτίαπα εἴ απίπα γἱταίο οοπέϊποτί οπἹισδας ἱπιρεγή ἵπ 41ο. Αί 
ΑραπιθιηποΠ Γογέιωιώ Ἠου ἀεβοτε ἀῑσίθαν. Ἐδαπι Θομο]. εἷο οἱ Επδία(μ.----Α Πίου ὅ σε 
αρώπος ἐσπὶ μέγιστον 49 1ρ5ο τοβοτε ἵπ Πανεπ]Ἡ νίροτε Ροβῖίο Ν. 484.---46. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ 
φοἵ]. φεύγειν θέλουσι, φευγέτωσαν.- 49. τέκµωρ Ἰλίου 40 εκοἰἁ1ο ]απα Ἡ. 39. σὺν γὰρ θεῷ εἰ- 
λήλουθµεν. ἠλύθαμεν. σὺν θεῷ ΟΙΩΠΙΠΟ οδὲ 49ο νο]επίθ, αππιεηίθ, Ῥτορίίος αξ σὺν δαήµονι 
Δ. 701. Ο. 493. Αί Π. Ἱ. αιδρἰοϊν ἄεογιωπ. Ἀρεοίαί αἲ ναοϊπία, οπηῖπα, ααρτία, ν. ο. 
Οᾳ]ο]ιαπ{ῖς., ΒΙπι]ο 44Ο Δ. 498. πειθόµενοι περώεσσι βεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ. 

σώκει ἐν τῷ πολέμῳ. 37. Διώνδιχα 
δῶκε.] Τοῖν δυοῖν ἕτερο ἔδωκε 38. 
Περί.] Περισσῶς, πάνυ. 30. Ὁ, τε 

λέγειν ἀκωλύτως, ὥσπερ ἐν δηµοκρατείᾳ. 
84. ᾽Αλκὴν µέν µοι πρῶτος ὀνείδισας ἐν 
Δανασῖσι.] ᾿Ισχύν µοι πρῶτος ὀνείδισας 
ἐν τοῖς Ἕλλησι» ὡς ἀνάνδρου. τοι δὲ, 

ἐν ἤθει λέγει. Τὴν µέν τοι ἀναφορὰν 

ἔχει ταῦτα ἐπὶ τὰ ῥηθέντα ὑπὸ γα- 
µέμνονος ἐν τῇ Δ. ῥαψῳδίᾳ' Ὥμοι Τυ- 
δέως υἱὲ δαῖφρονος ἱπποδάμοιο, Τί πτώσ- 

σεις, τί ὃ ὀπιπτεύεις ἀνὰ πτολέμοιο γε- 

φύρας:; καὶ τὰ ἑξῆς. 35. Φάς.] Φή- 
ο . /. ” 

σας, εἰπών. ᾿Απτόλεμον.] ᾿Απειρον πο- 
λέμου, ἄμαχο. 36. ᾿Ἡμὲν νέο ἠδὲ 

/ / Ύι Ν Ἀ. / 

γέροντες.] Γέροντας εἶπε, διὰ τὸν Νέ- 

στορα, ἐπεὶ μικρῷ πρότερον αὐτὸν ἐσε- 

κράτος ἐστὶ µέγιστο.] ο κράτιστόν ἐ- 

στι. 41. Ὡς ἀγορεύες.] Ὡς λέγεις. 

42. Ἐπέσσυται.] ᾿Ἐφορμᾷ. 493. Πάρ 
τοι ὁδός.] Πάρεστί σοι τὰ πρὸς τὴν ὁδὸν 
ἠποιμασμένα, εἰ βούλει ἁπαλάττεσθαι. 
ΝΠες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης.) Αἱ δὲ 

νΠές σου ἐγγὺς τῆς θαλάσσης εἰσί. Διὰ 
δὲ τοῦ πλήθους τῶν νεῶν δειλίαν αὐτοῦ 
κατηγορε. 46. Εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ φευ- 
γόντων.] Ἡροσληπτέον τὸ, βούλονται. 

Ἡ) ᾖ, ἐὰν δὲ καὶ αὐτοὶ βούλωνται, φευ- 
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μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

τοῖσι δ ἀνιστώμενος µετεφώνεεν ἱππότα Νεστωρ' 

Τνδειδη, πέρι μεν πολέµῳ ἔν καρτερος εσσὶ, 

καὶ βουλή μετὰ πάντας ὁμηλικας ἔπλευ ὥριστος᾽ 

οὔτις τοι τὸν -μῦθον ὁ ὀνόσσεται, ἔσσοι ̓ Αχαιοὶ, σς 

οὐδὲ πάλιν έρεει, ώταρ ου τέλος ἵκεο μύθων. 

ἦ μην καὶ νέος ἐσσὶ, ἐμὸς δε κε καὶ πάϊς εἴης 

ὁπλότερος γενεηφιν' ώταρ πεπνυµεα βαζεις 

Ἀργειων βασιληαε, ἐπεὶ κατὰ μοιραν ἔειπες. 

ἀλλ ὤγ, ἐγὼν, ὃς σεῖο γεραίτερος εὖχομαι εἶναι, 

εξειπω, καὶ πάντα δήξομαι" οὐδε κε τίς µοι 

μῦθον ἀτιμήσει, οὖδε κρείων Ἄγαμεμνων. 

ἄφρητωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιός εστι, εκείνος, 

ὃς πολέμου ἔραται επιδηµίου, ὁ ὀκρυόεντος. 

5Ο. ἔξειπες. 
2-78. Ναπο Νεείος πιοδεταία Ἱπίετροδίία οταξίοπθ οοηδῖ]α ππθ]ίοτα ροδί θριι]ας 

ἀιβενε, οχουΡῖας αιίθτα απίθ οπαπία οοἱ]οσατο 5ααάεί. 
56. οὐδὲ πάλιν ἐρίει. οοπ{γααἰοεί. ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων. ἐπ ιο. οπηεία εἰοφιιέις ος 

φις αἆ γεπι ογαπή. οὐκ ἔτέλεσας τὸν µῦθον. οὐ]ατραςίϊ Αραπιεπιποπθιη τεῦιις {προς 
πο. ἀἰκοράθπάπι 6556 ἀῑχ]δίῖ, νετατη οοηδῖ]α 4ς πιοᾷο ακδεηιεπά1 ανά. 5α{εοῖςεῖ, 
---δδ. βάζεις (πρὸς) βασιληας ᾿Αργείων.---6. ἐξείπω καὶ δίξομαι πάντα. διελεύσοµαι. Τθτιτη 
Παηρίῖζας οοπ]αποξῖνας οπηῖςνο ἂν σππα Εαεατο: εἴοφπαγ εἰ ογαίῖοπε Ῥεγαεφιαγ.---63. 
6α]]άς φομίεπίαπα σοπογα]θπα Ιπίργροπϊξ, απο ἵρεατα ΑσαπΙΕΠΙΠΟΠΕΙΑ α- ρογν]οποῖα ἴπι 
ἀῑκκίάϊο οἵνῆϊ ξονεπάο ἀθίετγεας: οἰςὶ το]ῖᾳιια ποπάιπα ἀῑκογίε οἸοφαέας. Θ1οπα απίοπα 
ἱαηραί νοὶ ἵππιαῖ, οματίσας: ΑΙ Αολοπα, ΑσαπΙΘπΙπΟπεπα αΠῖ: οὔΐαπα αἲ ἈΝεςίο- 
τεπα τεῖργα», τί 5] 1ρ5ε οἈνεαῖ, πθ, ϱαἳ απιά ας, τπα]ε 4ς ἀῑσοπάϊς αασιιτεπίασς αί- 
σας 1 παπππ]ας νΊαπα αἲ θα, απ πιοςκ ἀἰσίασιις ε5ι, 5ο πι] ε9δε αἰοίιγαπι 501- 
{επϊοπῖς (απέπι σαιακα. Νεα Ἀου.. Ῥοΐεςί ἴππιεη οί σοπετα]ίον ἀῑσειπα 6556, τιξ 
Δᾱ ΟΠΊΠθ5 9Ρρεοίοί:. οοπζοπ(ῖοπῖς οἱ οὐττεοίατῖοπῖς οσα. π]μ] 65ςα βοπά ντ. Ῥε νο- 
αἶθας αέρας πιε[αγίιοπι ἨοταΙπθτη. ἀθο]ατας, Ἀβιπέ ̓ Εταπηπια(ἰοῖ. ἀφρήτωρ νεος αὴ 
μιετέχων, Ιὲ ἄφυλος, ἀθέμιστος, ἄδικος, παράνομος, ἀνέστιος, ἑστίαν μὴ ἔχων. Ἡ. Ἱ. 4ε 6ο, 

όο 

γέτωσα», ἔστωσαν τῶν φευγότων. 51. 
᾿Αγασσάμενοι.] Θαυμάσαντες. 54. Ὁ- 

, 5 ας εως 
μήλικας.] Ῥυνήλικας. τῆς αὐτῆς ηλικίας. 

"Επλεν.] ᾿Ἐφένου. 66. Οὔτις τοι τὸν 
--. Ἀτ »΄ ΔΝ 1 Ν μῖθον ὀνόσσεται.] Οὐδεὶ ἄν σου τὸν 

λόγον ἐκφαυλίσῃ, καὶ µέμψηται. ἸΠῶς 

δὲ ὁ Νέστωρ, τὸ τέλειον ἀποδοὺς τῷ Δι- 
οµήδους λόγῳ, λέγειν αὐτὸς ἐπιχειρεῖ; 
“Ῥητέον, ὅτι τῆς ὕβρεως τὴν µνήµην καὶ 

Διομήδης πεποίηται, καὶ Νέστωρ αὐτῷ 

τελείως γεγενῆσθαι μαρτυρεῖ. “Ὅπερ δὲ 

δεῖ πράσσειν ἐν καιρῷ Διομήδης μὲν πα- 
, ο οκ : ῥέλιπεν, ἐκεῖνος ὃ᾽ εἰσηγεῖται. 56. Οὐ- 

δὲ πάλιν ἐρέε.] Οὐδὲ τὰ ἐναντία σοι 
ἐρεῖ. ᾿Ατὰρ οὗ τέλος ἵκεο μύθων.] Οὐ 
ΔΝ ΄. Ε) ) .. ΄ Δ 

μὴν τέλος ἐπέθηκας τῷ λόγω σου. τὰ 

μὲν γὰρ πρὸς τὸν βασιλέα δεόντως 

φησὶν εἰρῆσθαι. ἐλλείπειν δὲ τὰ τῆς 

συµβουλῆς καὶ παρὰ φυλακῆς ἅτινα 

αὐτὸς ἀνεπλήρωσεν. ϱ7. Ἡ μὴν καὶ 

νέος ἐσσί.] Νέος μὲν δη ὑπάρχει.. Ἓ- 
μὺς δέ κε καὶ εἴης ὉΟπλότερος 

γενε]φιν.] ᾿"Εμὸς δ ἂν καὶ παῖς νο- 

µισθείης, καὶ τῶν παίδων µου ὃ νε- 
ώτατος. 5δ. ᾿Ατάρ.] Καὶ δή. Ἡε- 
πνυµένα βάζεις ᾿Αργείω βασιλ]ας.] 
Συνετῶς δὲ λέγεις παρὰ πάντας τοὺς 

βασιλεῖς τῶν Ἑλλήνων. 6ο. Γεραίτε- 

ρας.] Παλαιότερο, πρεσβύτερς. 6. 

Δμδομαι.] Διελεύσομαι, πλ ηρώσω, 63. 
᾽Αϕρήτωρ.] Ὁ φρατρίαν καὶ συγγένειαν 

μὴ ἔχων. Φρατρία δὲ κυρίως ἐστὶ, τρίτον 
µέρος τῆς φυλῆς. ᾿Αθέωιστος.] ᾽ "Αδικος 

ἄνθρωπος. Θ4. Ὃς πολέμου ἔραται.] 
3 Ἐ 3 

.- 
παϊῖς 
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αλλ᾽ ἴτοι νυν μεν πειθώμεθω νυκτὶ μελαίν, ός 

δόρπα τ΄ ἐφοπλισόμεσθα φυλάκτηρες ὃὲ έ εκαστοι 

λεζάσθων παρα τώφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός. 

κούροισι μεν ταυτ' ἐπιτέλλομαι. αὐταρ ἔπειτα, 

᾽Ατρείδὴ, σὺ μεν ὄρχε᾽ σὺ γαρ βασιλεύτατός ἐ εσσι. 

δοίνυ ὁαῖτο Ὑέρουσιν' ἔομιε τοι, οὗτοι ἀεικές. 7ο 

πλείαί τοι οἴνου κλισίαι, τον νηες ̓ Ἀχαιῶν 

ἡμάτιαι Θρήκήθεν ε επ᾽ εὐρέα πόντον ὤγουσι. 

πωσῶ τοι ἔσθ᾽ ὑποδεξίη, - πολέεσσι ὃ) ἀνάσσεις. 

πολλών ὃ ὠγρομένων, τῷ πείσεαι, ὃς κεν ἀρίστην 

(ουλήν [βευλεύση" , µάλα δε χρεὼ πάντας ᾽Αχαιοὺς σας 

εσθλης καὶ πυκινης, ὅτι θήοι εγγύθι νηών 

καίουσι πυρα πολλώ' τίς ἂν τάδε γηθήσειε : 

νυζ ὃ ἠδ ἠε διαῤῥαίσει στρατὸν, ἠε σαώσει. 

66. δὲ Εέκαστοι. 

71. Εοΐωυ. 
7ο. γέρουσι’ Εέξοικέ τοι, οὗ τοι ἀΓεικές. 

73. πολέσι τε Γανάσσεις 6556 ἀθλιι]ζ. 

απά ἀἱρηιις αἶέ, τα6 Ῥγο {αἲἲ Παρραία.---65. πειθώµεθα νυκτὶ 5αρ. Θ. 592. 
66, 67. Ἐκοιπνία οοηβϊθπππίαΣ, λέγονται, οχίτα να]]απῃ, ΙΠίθυ ΓΟ5ΒΗΤΗ {ππαθΗς 6596 

1460 ἀθῦιηέ Ππίεγνα απ Ἱπίου ναβ]ατη οἱ Γοβδαπη. ν. 1ΠΗ. 7. Μεπιοταβί]ο Ἠου: 5ροοίαῦ 
οπῖπα αἆ αγς πα ίατῖ5 οἰοπιεπία αριιά Ἡοπιστιαπι ουνία, Ἐτριϊέατ οοηφητη Ίος 
Νοκίοτῖ αποίοπὶ ς οι] δἱ ππππήοπος οπδίτογαπα ἀθυεραπίας Ἡ. 237. 8ᾳ.---60. σὺ μὲν ἄρχε 
ἴὰ τθγαπα αρεπάα γατα Γαο εχογαἵππα Ἠου: Ῥατα θρι]α5, θά διας 9οπίογες οχοῖρίας, ταέ, ᾱἷ- 
τη]ςαί» απίοηίθι», δεπηοπες φον] 1Πὔ6Υ πΟς ρορεῖπί απήμανίέεγ. οερρε. ἩΟΠ 1ηα]α 
αοοριεναν Ρηαή: 5ο, αᾱ (οπίοτίπτη οἱ ερι]α. 3ο 4 5: πρὸς Ὄλυμπον σαν πάντες 
ἅμων Ζεὺς δ' ἦρχε. Βὶο ἠγήσατο ος. Θ. 46. --Τίαφιε 1ΠΕ. 8ο. ᾿Ατρείδης δὲ γέροντας ἀθλλέας 

Ἄγεν ἐς κλισίηνι---Το. Ἐτονίᾶο Νεξίος αΠΙΠΙΟΣ Ιπίργροδϊθῖ5 εριι]ῖς οἱ 5εγπιοπῖθια5 γε]αχαίος 
Ἰαβενα οπρῖέ, απίθφιιαπα οοπδίΠπα 46 Αολῖ]ο ρ]ασαπάο 1η πηθθῖπα ρτοίθναί. Ῥτι- 
ἀεπίοτ Ἠου 4ποηιις Γαος ορίου, φιιοᾷ Ἱεραίοπεπι αἆ Αολσπι, τεπι Αραπιοπιποπϊ 
Ἰπαναίαπη, ΠΟΠ. Ιπ ορῃδθδ, οαί Παπίογος Ἰπέθηκαπί, ῬΓο[Θτε να]ές νθγιτη ΟΠΕ 8ΕΓ- 
ναί, οπῖ 5εΠΙογθς ἑαηίππα Ιπέεγογαπέ: αποὰ εί Βομο]. αἆ ν5. Το. πιοπιιθγαηί.----72. υ]- 
πα εκ Τγασῖα αιιοάίο αἀγθοίατα αἲ Γτοηιεηίαίατα οἶπι α Τητασῖριας να οπ]ζι- 
χαπα ἀθο]αταπάαπα Ἰαάατῖ 5οἱεῦ. Ἐλίςε θσπα Ιπίου Τηχασθς απηιΙβηαπη, ἀοοθηῦ 
{αῦ] Ῥασσλίοι», 4ο Τγοιχβο, ἆο Ἠασσλίς οἱ αἰδ.---71. ὑποδεξίη οπιπῖς αρραταίις αιῖ 
αἆ οχοἰρἰθάοΒ αἰῑον ερι]ῖ5 πθορεδασίι5 θδί, ἡ πρὸς ὑποδοχὴν χορηγία.---Ίδ. µάλα δὲ 
χιρεὼ πάντας ᾿Αχαιοὺς 80. ἱκάνει. ἐφικνεῖσαι. Ἡ. πωτέλαβεν. πῖ 9ορθ ἵπ Ίου εὐ 56. Η0σῖς. 
-Ἱδ. νὺξ δε, ποπ Ῥθυ 5ε; 56 αι Ἠαο ποοίο οοηδί]α οαρίθηίισ5 5ο. 46 Ρ]ασαπᾶο 
ΑοΏί]]ε δὲ οοηςΙΠογαπα απππογι πας οοποοτάῖα τοανἑαεηάα. 

Ὅστις πολέμου ἐρᾷ. Ἐπιδημίο.] Το κές.] Οὐκ ἔστι σοι ἀπρεπές. 72. Ἡ- 
; ον ρα / 

ἐμφυλίου, ποῦ μὴ πρ ρὸς πολεμίους, ἀλλὰ µάτιαι.] Καθ ἑκάστην ημέραν. Ἰ3. 

πρὸς αἰκείους γινομένου. Λέγει δὲ τοῦ- Πᾶσά τοι ἔσθ᾽ ὑποδεξείη.] Πάρεστί σοι 

το, αἰνιττόμενο τὸν ᾿Αχιλλέα. 66. ἀφθόως ἡ πρὸς ὑποδοχὴν δαψίλεια. 74. 

Φυλακτῆρες.] ᾿Αντὶ τοῦ, φύλακες. ἀπὸ 

ὀρθῆς τοῦ, φυλακτήρ. 67. Λεξάσθων.] 

Λεξάσθωσα», συναριθµηθήτωσαν, κατα- 

κλωθήτωσαν. 69. Αρχε.] Ηγοῦ, ἤγε- 
| - ῇ 

µόνενε Ἴο. Δαίυ δαῖτα γέρυσῳ.] 
ΟΕΕ ΡΕΝΙῥ , Αα 2, 
Επὶ ἑστίασιν κάλει τοὺς ἐντίμους. Ἑ- 

/ / 3 /. ει ε) 

οικε τοι.] ΊΠρεπον σοι ἐστίν. Οὔ τοι ἀει- 

Αγρομένων.] Αθροισθέντων, συνελθόν-- 

των. Τῷ πείσεαι.] Τούτῳ πεισθήσῃ. 
Ἴς. Βουλὴν βουλεύση.] Τὸ σχΏμα, πα- 
ρωνομασία. 76. Πυκυῆς.] Πυκνῆς, συν- 

ετῆς. 77. Ἠίς ἂν τάδε γηθήσειε:] 

Προσληπτέον τὸ, ἰδών. τίς ἂν χαρείη, 
βλέπων ταῦτα οὕτω πρασσόµενα. Ἰ68. 



τΕ. ἴσς. ΙΛΙΑΔΟΣ Ι. Το---ο7. 405 

ὋὪς ἔφαθ οἱ ὃ ἅ ρα του μάλα μο κλύον, ἠδ ἐπιβοντο. 

ἐκ. δὲ φυλακτήρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο, 8ο 

ἀμφί τε Νεστορίδην Θρασυμήθεα, ποιμένα λαών, 

ἠδ' ἀμφ' ᾿Ασκάλαφον καὶ Ἰάλμενον, υἷας λρηος, 

αμφί τε Μηριόνην, ᾿Ἀφαρηά τε, Δηΐϊπυρόν τε, 

ηδ) Αμϕὶ Κρείουτος υἱου, Λυκομήθεα διον 

ἐπτ' ἔσαν ἡγεμόνες φυλάκων, ἑκατὸν δὲ ε ἑκάστω δς 

κοῦροι ἅμα στεῖχον, δολίχ' ἔγχεα χερσυ ἔχοντες, 

καδ δε μέσον τάφρου καὶ τείχεος ἆζον { ἰόντες' 

ἔνθα δδὲ πυρ κείαντο, τίθεντο δὲ δύρπα ἕ έκαστος. 

᾿Ατρείδης δὲ γέροντας ἀολλέας ήγεν Αχαιών 

ες κλισίην, παρα δέ σφι τίθει µενοεικέα δαιτα" 0ο 

οἱ ὃ᾽ επ᾽ ὀνείαβ ἑτοιμα προκείµενα, χείρας ἴαλλον. 
αὐταρ επεὶ πόσο καὶ ἐδητύος ἐξ ἔ ἔρον ἔντο, 
τοῖς ὁ Ύέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μήτε 

Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν α ἀρίστη φαίνετο [βουλή" 

ὃς σφι εὐφρονεων ὠγορήσατο καὶ μετεειπεν' ος 

Ἄτρείδη, κύδιστε, ὤναξ ὠνδρών, Ἀγάμεμνον, 

ἐν σοὶ μὲν λήζω, σέο ο ὄρζομαι. οὕνεκα πολλῶν 

86. νι]σ. ἅμ' ἔστειχον. 88. νι]σ. ἐνθάδε πῦρ κῄαντο Εἴ δόρπον ἕκαστος. 
δόρπα Γέκαστος. 09. µενοξεικέα. 05. µετέξειπε. 06. κύδιστε, Γάναξ. 

Ἰο---5δ. Ἐκουδία οοπςΕαησας: οκουβίέοσες Ἠπηθτο Ὦ 00 9ορίεπα οοποσΏ ρα» ἀἷ- 
ν]ςῖ, 5θρίεπα ἀποῖρις.----κοαίαρλις εἰ Ιαἴπιεπτς Ῥωοίοταπα ἆποθν Β. 512. Μετίοπες 
14οππεποῖ θεράπων Β. 651. ρλαγεις εἰ Πεϊρηγις νἀεπίατ εἰ 1ρ5ί Ἰπίες Ῥωοίος βήκεα 
Ν. 478. επι Αποαίαρλο. Οπεάππέας Αρματεις Α]θοζοσῖς Ε. Ν. σ4τ. οἳ Ὀϊερντιι» Ν. 576. 
Ἰμοοπιεάες, Οτθοπῖς ἔ, 5οπιε] Ῥτερίεγεᾶ ΠΓΕΓ Ρείπιοῖρες πηθιποταίας Ρ. δν. 6. Τ. 249. 
--θ7. κατὰ μέσον τάφρου καὶ τείχος, πι Ἰπίθινα]]ο ἴπίετ να]]απι οὐ ἔοξξαπῃ. ο, αά 67.--- 
ο δόρπον, Ρατατιηέ. 

8ο---05. Ἰπίες 6ρι]α». απῖρας αὖ Αβαπιπηποπε εκοερεῖ δαπί 5εηϊοτες, ἸΝεκίος 4 
γετὺα Γαοϊεπζα 56 αοοϊηρῖζ.---03. ὑφαίνειν μῆτω τα Ζ. 187. δόλον. 

ϱ6---ατβ. Νερδίος Ἱπασπα οσα γεγεοιπάία δὲ οπαοπθ Ρτοξογί πποπΙζαπη 4ε Αρατποθ- 
πηποπῖς π]ατία, αι Αολί]]επι αἲξεοῖε, εί οοηδί Πτα ἆθ Ίσο Ρρ]ασαπάο, πξ Ἱέθγιπα Μοῦας 
ΑοἩθογυπα οκογοῖἔας οοπδῆῖα οἱ αγπ]ᾶ 1π ΟΟΠΙΤΩΙΙΠΘ οοη{ογαῖ. 

97. Ῥ]επο Ἱπεετριιηχὶ Ροδί ἄρξομαι. ποπ. Ῥεπε επῖπα φεηίεηία Ιαπρεβαίας σπτη 5ε(. 
ΒοπίοπΏία ον αὐκο]ατα: ά {ο πι, «6απιοπιποη, Φδιίπιπα ἐογιῖπ, φις ἀἰσεπαα 
Λαδεο, δρεείαί. Θμαπάοφιίάεηι ἐπ ες ππζίογιήπ ροριζογιώα γεα: (Ἡ. τεγάπα ΙΤηΠΙα 
αριά {6 οι) οσπυεπῖέ Εἰδὶ εἰ οοπφιίετε ἓὶ ὄεπε ϱἱ ὄεπε οοπδιία αἰἰογιωι αιαϊγε, εἰ 

Νὺξ ἤδε.] Αὕτη δὲ ἡ νύξ. Διαῤῥαίσει.] εἴκουσαν, αὐτάρκη. ΟΙ. Οἱ δ' ἐπ᾽ ὀνεί- 

Διαφθερεῖ. ο. Εσσεύωτο.] Ἐξήε. αθ᾽ ἑτομα.] Οἱ δὲ ἐπὶ τὰ ἑτῶμα βρώ- 
σαν, ἐξώρμων. 8. ᾽Αμϕί.] Περ. µατα ἐξέτειναν τὰς χεῖρας, καὶ ἤσθιων. 
Θᾱρασυμήδεα.] Θρασυμήδην. Ὁ δὲ τρό- ᾿Ονείατα.] Βρώματα τὴν ὄνησιν παρέ- 
πος, ἕκτασις. τὸ ἔθος ᾿Ιώνων. 88. Πῦρ ἍΆοντα. Ἴαλλο.] Ἔπεμπον, ἐξέτεινον. 

κῄαντο.] Πῖρ ἀνῆψαν. 89. Δολλέας.] 93. Ὑφαίει.] Κατασκενάζειν. µετα- 
᾿Ἀθρόους. ΟΟ. Μενοεικέα.] Τῷ μένει φορικῶς. ϱ7. Ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο ὃ᾽ 
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λαών εσσὶ ἄναξ, καί τοι Ζεὺς ἐγγνάλιζε 

σκηπτρόν τ, ἠδε θέµισταε, ἵ μ.ο σφισι βουλεύησθα᾽ 

τω σε χρὴ περι μεν φάσθαι ἔ σος» δε ἐπακοῦσοι, 

κρῄήναι δὲ καὶ ἄλλῳ, δν τω θυµος ἃ ἀνωγη 

εἰπεῖν εἰς ὠγαθον' σέο δ) εζεται, ὃ ο στι κεν ἄρχη. 

αὐταρ ἐγὼν ἐρέω, ὦ ῶς ος δοκέι εἶναι ἄριστα. 

οὐ γαρ τις ν6ον ἄλλος ̓ἄμεμονα τοῦθε νοήσει, 

οἷον έγω νοέω, ήμεν πάλαι, ἠδ᾽ ἔτι καὶ νον., 

έξετι τοῦ, στε Διογενευς Βρισηΐδα κούρην 

χοµενου Ἄχιληος ἔβης κλισήβεν ὠπούρας" 

ἡμετερόν γε 6ο) μόλα γόρ τοι ἔγωγε 

πόλλ᾽ ὠπεμυθεόμην συ δὲ σω μεγαλήτορι θυμῶ 

190 

τος 

ού τι πα 

08. ἐσσὶ [άναξ. 199. ξέπος. 199. Εειπεῖ. 1ού. νι]ρ. ὅτε, Διογενές. 

ορίύπα φιιυΐς, εἰίαπι αὖ αλ ἴπι πιεαίιπι αἰζαία, επθεφιεῖ οεαἰέ επιῖπι ο Ἰαιάί εἰ 
ἠοπιογό, φμοάσμηφε γοδαξιώπι ασ ἰθογείππι Γιεγ1έ. ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ' ἄρξομαι Ἠ]]ο- 
ο] ος ἔογππ]α 1π ο. Γτοηιεηίαία, ατα ν. ο. οαρίτου ππῖσο {απάαπάις ἀἰσατ. 
Ίος Ἴαπι αῖς ποίαία: ν. ο. Ηγπηπ. Ἠοπιον. ΧΙΝ. 4. Τπεουγ. ΧΥΤΠΙ. τ. Αταί. Ῥμαῃ. 
14. Τπεορπ. ϱτ. Ἐν Ιη νευδι Ἡεκίοάεο αρ. Ῥποϊαώ,, αἆ Ἡ. Σ. 57ο. ᾿Αρχόμενοι δὲ Λίνον 
καὶ λήγοντες καλέουσι. ντ ἵπ Υἱρὴ. Ἐσ]. ΥΠ. οτ. 4 {ε ρηἰπορίωώ, Εἱδὶ ἀεκίπεί. Δί 
Ἡ. ]. οδε, φιζσγιίά αἰσεπάιοπ Ἰαθεαί ἸΝεδίος, αἲ «6αππεπιΠΟΠΕΠΙ αρεοίαγες οι 60 
τπο οἱδὲ αφεπάηι εδ9ε αἲῖ.----05. καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξε Σκηπτρόν τ᾿ ἠδὲ θέµιστας. «Ἠπῖ5 
ἀἴσορης! της γοραπη Ῥροίρίαπα οἶἶα Γηῇςςο, Ίαπα αρ. Α. 235. 9. νίάππας: Ἰάηε 
πηα]οτεπα Ῥατίεπα τερῖα Ροϊοεμαίῖς οομκἰθης, απία ος ατηϊο Ία5 ἀσσραπί, οππα ΠΟΠ- 
ατα Ίορος οπρία 65θοΏί, πη]έο ΠΗΙΠΙΙ5 εοπρία» αοοιταίθ: απάς Πέ, τί οπιπ]ς τθρῖα 

Ροΐθείας Ρ6Γ θέµιστας ἀθο]ατοίατ, πί α Ὑπρ]Πο Ῥος Ίωγα. Βαρίο, {απφπατηα 1ηδίσπο, 
Ῥεϊποῖρες εί /αΐσος ογπαραίς: Ἡ. Ἱ. βαπηππαπα. Ῥοϊθκίαίεπι ἀθο]αταί. ἵνα σφίσι βουλεύησθα 
πί κ ορησυ]α», Ἡ. πι εογιπι τι Μίαίοι. Ταπι---1οο. πέρυ περ ὑπὲρ ἄλλων. Ρ]ις 
4 παπα αλα φιἱδᾳπαπη. ἔπος ΟΟΠΒΙΠΙΠΗ.---- 101. κρηῆναι δὲ καὶ ἄλλων ὅταν---Ρτο, κρ]ῆναι δὲ 
καὶν αᾱ οβθοίιιπι θά πορτς, ὁ ὅσαν ἄλλον τινὰ θυμὸς ἀνώγῃ εἰπεῖν εἰς ὤγαθὸν, Ἀ. 6. ὅταν, νο] 
ἐὰν, ὤλλος σι εἴπῃ ἂν σι εἰς ἀγαθόν. Οοπγεπῖέ Ίοσι5 Ἠεσῖοά! Ἔργ. 2903. οὗτος μὲν πανά- 
6/στος» ὃς αὐτὸς πάντα νοήσει" ἐσβλὸς δ' αὖ κώκεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι πίθηται.----1ο02. σέο ὃ ἕξε.. 

ται ὅ σαι κεν ἄρχγ. ἄρχειν θνὺ κρώτεῖν, νικζν, ααῶζυπφαθ εοπίθη (ία Ῥοίῖοτ Μαρερίσας, 
5Η τηρης Ῥτουαλή ές, πα καποίοπθ βππιαβίαιςς ταὲ ἔχεται πινός σι, (Ι8ίΘΠΙΙ5 θδί ΙΠ 
εἶα ροΐεείαίε ε{ ππαπα: αὐ Ἱη Ἠγπιπο ΧΧΥΊΠΙ. 6. σευ ὃ' ἔκεταν, δοῦναι βίον ᾖδ ἀφελέ- 
σθαι. θἰδῖ 5ῖο {ου ἐκ αἀάϊσας, πὲ Οὔγες. Ζ. 107. ποῦ δ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βή1 
σε. Αγιά Ἠετοβοί. ασ 1ου. αι ΠΠΟΔΟ: ἐν σοὶ νῦν ἐστι---σαῦτα πάντα ἐς σὲ νῦν τείνει 
καὶ ἐ εν σέο ἄρτηται. ἂν γὰρ σὺ γνώμη τῇ ἐμῃ προσθῇ, { ἔστι ποι πατρίς σε ἐλευβέρη καὶ πόλις 

πρώτη πῶν ἓν σῇ Ἑλλάδι.---1οβ. Ἐ]ουιατ φεπἰθη(ίαπα ππΘαΠΗ, 41άπη 6996 αγυΙίτος ορίῖ- 
ΤΠΈΤΗ, 4 ΠΠΙ(Ι16 αὐ ΙΠΙΠΟ απΠΙπΙΟ Γον], νόος, Έννοια. νόηµα.---100. πόλλ᾽ ἀπεμυβεόμην, ᾖθ- 

. Ἀ ἄρξομαι.] Σύ µοι καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος εἲς ἀγαθὸν, Ἠ ἀγαθὴν εἰσενέγκασθαι 

ἔσῃ τῶν λόγων. 98. Ἐγγυάλιξεν.] Ἔνε- γνώµη. ὍὉ, ττι κεν ἄρχῃ.] Ὅτι ἂν 
χείρησεν, ἔδωκε. 100. Πέρι μὲν φάσθαι.] κρατῇ, καὶ συµφέρῃ. 194. Νόω.] 

Νοῦν, γνώµην. 196. Ἐξέτι τοῦ.] Απ 
ο Ες 

ἐκείνου τοῦ χρόνου, ἕως τοῦ νῦν. 

Περισσῶς μὲν βουλεύεσθαι, ὑπὲρ πάντα ευ, ρ σ 

λέγει. 191. Κρηῆναι.] Ἐπιτελέσαι, ἐπι- Διογε- 
/. Ἂ ν / να] “- ε 

τρέψαι, ἢ πεισθῆναί σε, καὶ εἰς τέλος ἀγα- 
ΡΕΝΑ η 

γεῖν καὶ τὸ ὑπὸ ἄλλου καλῶς λεγόμενον. 
/ ο. ϐϱ ” ε) -- .. 

192. Σέο ὃ εξεται.] Ἠτοι, ἐν τῇ σῇ 
3 ΄ ./ ο) ο. ΄ ἐξουσίᾳ έσται τοῦτο τὸ έργον δοκιµάσα;. 
η Δ . λό / θ λ 

τοι, τὸ τῶν λόγων κατόρθωμα σὺν 
Ν ”. 

ἔσται. εἷς σὲ γὰρ ἀνενεχθήσεται, εἴτε 

γεῦς.] Περισπωμένως ἀναγνῶμεν. συναί- 
ΔΝ η 3 Ν νο) / Ε 

Ρεσιν γὰρ ἔπαθεν. ἐπεὶ τὸ ἐντελές ἐστι, 

Διογενέος, τοῦ ἀπὸ Διὸς τὸ γένος ἔχοντος. 

198. Οὔτι καθ) ἡμέτερόν γε νόω.] Οὐ 
κατὰ τὴν ἡμετέραν γνώµην. 100. ἸΑ- 
πεμυθεόµην.] ᾿Απηγόρευον, ἐκώλνον. Τρά- 
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εἶξας, ἄνδρα φέριστον ὃν ἀθάνατοί περ ἔτισαν, 1το 

ἠτίμησας' ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρα». ἀλλ ἔτι καὶ νυν 

φραζώμεσθ, ὧς κέν με ὠρεσσώμενοι πεπίθοιµεν 

θωροισί τ᾽ ἀγανοίσιν, ἔπεσσί τε μειλιχίοισι. 

Τὸν δ αὖτε προσεειπεν ἄναξ ἀνδρὼν ᾽ Αγαμέμνων" 

ὦ Ύερου, οὗ τι ψευδος ἐ ἐμᾶς ἅτας κατέλεζας" τις 

ἀασώμην, οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναίνομαι" ἀντί νυ πολλῶν 

λαῶν ἐστω ἄνήρ, ὄν τε Ζεὺς κηρι φιλήση, 

ὡς ον τουτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὺν Αχαιών 

αλλ) ἐπεὶ ἀασάμην, φρεσὶ λευγαλέησι πιθήσας, 

ἂψ έθελω ἀρέσαι, δόµενωί τ' ὥπερεισε ὤπομα' Ταο 

ὑμῖν δ᾽ εν πάώντεσσι περικλυτὰ δωρ ὀνομήνω, 

επτ᾽ ὠπύρους τρίποδας, δέκα ὃοε χρυσσῖο τόλαντα, 

11Ο. [είξας. 113. ἀγανοῖσι, Γέπεσσι. 114. προσέξειπε Εάναξ. 

116. ἀξασάμην. 110. ἀ[ασάμη». 

Ἠονίασας καπη. Ἐθοργαί Ἠου Νεσίοτ ]απα Π. Α. 254. 34: 275. 84. Ἠεδρίοῖί ϱο ΠΠΙ. Τ. ὃς. 
5ᾳ.---Ι1Ο. σῷ θυμῷ εἴξας, αΒοοβθιις ουίεπιρεναπάο, ἴνῶ, εὐροπδία», μιά ϊπῖ,  ΝΙδΙ οππα 
Βο]ιο]. Ὀν. πα ἵπαπι φοἶαπι τεῖογας: ἵτα νἰοίας. αἰῆ αἲ αὐθάδειων το[οτιιηϊ. ὃν ἀθάνατοί 
περ ἔτισαν, Ροδεί: ΟΠΙΠΙΠΟ 6956: οιἵ οπιπῖα αἀ δις, ο θιας. Πίος Ἠοπιίπος οπ]ηθαί 

πβπα Ἱέ  τίεν, πιμῶν, Ἀληπθπα ἀσππέας, ας 5ἳ αἲ νδδ. 117, 115. τοδρεχεΓῖς, ϱ0 
ππακίπης το[οτοΠά τα οδέ, αποά το]οέας αὐ Α ος οκοτοῖίις οἶαάο αοθορία ἰοδίαίιπα 
Γεοοῖῖ, οπαπέατη ἴπ. Ασία ργωφἰά ατα Ἰαβεαί: Οπιπίπο ἴαπηθη α ᾖονε, α ἀἡς, τικᾶ- 
σθαι ἀἴουπέας, φπᾶ δαπέ χεβῖο βεπετε οἱ Ίο0ο. ἠτίμησας. Ἱπ]ατία αβεοϊνα αρποπιπίοκα, 
ετορίο νὶ Ῥταηῖο υἰσαΏς: αἱ αΠηποίῖες πιοπῖσιπα αἆ Ἡ. Α.---Ε12. ὡς κέν µιν ἀρεσσά- 
µενοι πεπίβοιµεν δώροισι---Ίετθ θιιοά Α. 10Ο. τότε κέν µιν ἱλασσάμενοι πεπίροιμεν. παπβεπάς 
πεπίθοιμὲν µιν, ἔαπι πποᾶιις αἀ]θοίιι5, ἀρεσσάμενοι, Ρ]αζαπᾶο. ΤΠ, 129. οδὲ ἀρέσαι. 566 ἵπ 
Ἠοπιοτίοῖς Ρτοπιΐδοιιθ ππεάιπα εἳ αοιϊναπα το Ῥ]ασατθ. Βίο 1Η. Τ. 170. ἔπειτά σε δαιτ] 
ἀρεσσάσθω. Οὰ. Θ. 402. τὸν ἔεῖνον ἀρέσσομαι. αὖά. 396. 415. ευρο οί Οά. Χ. 55. οἳ Ἡ. Ἱ. 

ἹΓς---161. ΑβαπιΠΙΠΟΠ θεπιργίαῖς 55 οἱ ἱπ]ανίο ἴπ Αολή]]οπα Ῥρωπ]ίετε 58 Ρτο- 
βιοίατ, εἰ οπιππεγαῦ πππθγα απἶθας θυπα Ῥρ]ασατο νι]ε. 

115. οὔ σι (κασὰ) ψεῖῦδος ἐμὰς ἅτας κατέλεξας. οὐ ψευλῶς. (ΦΙΙΒΠΙ ΡΓΦΡΠΕΠΡ νοςᾶ- 
Ῥ]απη δἷὲ ἄτη, νιάευίηας αἆ Τ. 01. ὨἘκί επῖπα ποπ πποάο Βασιίαπα οἱ οµ]ρα, γθτπι 
οἶαπα ηδαπία δὲ θΓτος απἰπαϊ, 4110 φ15 αά 5οθ]α5 οοπαοπά πα αἀασίας Παετίςς απχ 
νἰπαϊσία ἁῑνίπα ἵπ. φοε]εσῖς, οί πια]α α- ἀῑῑς ἰπβίοία, αἱρρθ ο »οεἱετίρι5 ρτονοπ]εηίία, 
ἵρθαφιθ Ῥώπε. απ Ἰ. Ἱ. ἅται διπῖ ἁμαρτίαι. ἀδικίαις Ίἴ8ῃιθ Θἳ ἀασώμην θδί ἡμάρ- 
τηκα, οΤῃ ποβίοπε πηεπεῖς Ίτα οοοβοί εἰ ποσα πάς οοπίπασί». Αῑ Ιβίέατ Αρα- 
ΏΙΘΙΗΠΟΠ: δἴο]άε οσῖ, πον. ἀεθεραπι Ππ]ασίαπα ἴα]οτα Γαοθτο νῖτο ταηία ν]γιαίο οί αἷ- 
Επίταία ἠηφίρηϊ, --116. ἄντί νυν πολλῶν. νὺ ΡΤΟ δὴ αξ Α. 381, 9.----11 7. ὄν τε Ζεὺς (ἐν) κρι 
Φιλήση. Ἠνί 15 θεοθιλής.---18. ὧν νῦν ποῦσον ἔτισεν πί ΤΤο. αἆ οἸαάεπι Αολνίις Ῥοδε 
ΑοΏ]]]]ς. ἀἰκορδσιιπα Π]αίαπα δρεοίατε, ατα νἱγαῖς οπής (απίο οἰατῖος εἰασίς 5Ρ]επ- 
4ος, πιαπϊοδέαπα Βί ες 4]εοίο : δάµασσε δὲ λαὸν ᾽Αχαιῶνι----α 10. φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθή- 

σας. ὀργῇ πεισθείς. Ἴγα ου», 56, Εναν] οἱ αὐτοὶ, αιοὰ ἈΝενίος ν». Του. Ἰεπῖας ἀῑχεταί 
σῷ µεγαλήτορι θυμῷ εἶξας. 38Πθ φρένες Ρτο θυμὸς, ὁ ὀργὴ, εἴ αΠΡῖς οἱ λευγαλέαι φαί Ἡ. Ἱ. 
Ῥετνοτβ, διο]άςν: αἶίας οπιπΙπο ὀλέβριαιι---123. ὠπύρους τρίποδας. ΡοδδΙΠΕ 6596 οἳ, 

φεται δὲ καὶ, ᾿Απεμυθευόμην. ἵν ᾖ, ἀπε- ἄτας εἶπας. 116. ᾿Αασάμην.] Ἐβλά- 
λογιζόμην. Μεγαλήτορι.] Γενναίῳ. Θν- Άβην. ᾿Αναίομαι.] ᾿Αρνοῦμαι. ᾿Αντί νυ 
μῷ εἴξας] ἨἈΝικηθες ὑπὸ τῆς ὀργῆς. πολλῶν.] ᾽Αντάξιος πολλῶν ἐστὶν ὁ ὑπὸ 

112. Δρεσσάμενα.] Φιλοφρονησάμενοι. Διὸς φιλούμενος ἀνήρ. 110. Λευγαλέῃ- 
115. Οὔτι ψεῦδο ἐμὰς ἄτας κατέ- σι.] Δειναῖς, ὀλεθρίαι.. 1320. ᾿Αρέσαι.] 
λεξας.] Οὐδὲ ψευσάµενο, τὰς ἐμὰς Εὶς ἀρέσκειαν ἐλθεῖν φιλοφρόνως. 122. 
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αἴθωνως δε λείθητας εείκοσί, δώδεκα ὃ ἵππους 

πηγοὺς, ἀθλοφόρους, οἳ ἀεθλια ποσσὶν ἄροντο. 

οὗ κεν ἀληῖος εἴη ώνηρ, ᾧ τόσσα γθαιτο, 125 

οὐδέ κεν ὠκτήμων εριτέµοιο χρυσοιο, 

ύσσα μοι Μνείκαντο ἀεθλια μώνυχεε ἵπποι. 

δώσω ὃ ἐ ἑπτα γυναϊκας ἀμύμονα ἔργ εἰδυίος, 

Λεσθίδως, ὢ 4, ὅτε Λέσβο ε εὺ πτιμενην έλεν αὖτος, 

εξελόμην, αἳ κάλλει ενίκων φύλα γυναικών. 

τας μεν οἱ δώσω, μετα δ- ἔσσεται, ἓν τότ᾽ ὠπηύρων 

κούρην Βρισηος καὶ ἐπὶ μέγαν ὄρκον ὀμουμαι, 

µήποτε τῆς εὐνής ἐπιβήµεναι ἠδὲ µιγήναι, 

128. νι]σ. ἀμέμυνας, Εργ᾽ εἰδυίας. Τ,εσεπάιιπα ἀμύ- 

131. μέν :οι. 
123. ἐ[είκοσι. 

µονα Εέργα Ειδυίας. 

ποπάσπη Ιρπὶ αἀπποίῖ, δἴ, οπιπῖπο ἰρπῖ ποπ αἀππονεπαϊ. ΑἹίθγαπα Ίος Απηρ]εοξαπζαχ 
νείετθ. (Οι ροπάθγα τάλαντα αΙπί αριιᾶ Ηοπιθτιπῃ, το Ἱπορτία πιαηθί,---124. ἵπ- 
πους νικηφόρους, ἀθλοφόρουε, ααθίριαίς αρρατεί εκ αθ/αποιῖς, απαηία π Ἰαπάς Ικαρία 
{ποθγίηί ἴα]ος οφ]. πηγοὺς, εὐπαγεῖς, εὐπραφεῖς. ---125. οὗ κεν ἀλήίος, ἄπορος» σένης. ο. 

1.65ῦος 4» Αοβ]ε εχραρπαία αἆ Απίομοπηθνῖοα δρεοίαῖ. 1Πβ. ν. 328, 0.---129. ἐξελόμην, 
{απο ΙΙαΠά ἐξαίρετα, παπα βΙατπ) Ἴοοο, πα] 1ρ86 ἀε]εσῖ ο Ῥρβάα.---Γ31. μετὰ ὃ ἔσσεται. 
πΟΠ, 1π 60 ΠΠΠΙΘΥΟ: 564, στα οιώπ ᾖὶς, οτί: αοοθάεῦ πΠΠεΥΟ, Ἠπ]δείς, ο παπα αλοσ- 
4ο αὖ Αοπ]]α αμάαχῖ. Χο οκ 65800 θα εγαί ονἴππάα, νετ εκ Ῥοαάαφο, Ττουςῖα 
πτρθ: οαρντίαίοπα θα δαρίογαί ττΏθ ΤΥΓΠΘΣΦΟ ἀτορία: ν. αἲ ΒΕ. 680.---133, 4. μιγζ- 
ναι, ἡ θέµις ἐστὶν ἀνδρῶν δὲ γυναικῶν. Ἡ. 6. µηδέποτε αὐτῇ µεμίχθαι φύσεως νόµῳ. ἨΒΠΙ πι. 

ο /. 

᾽Απύρους.] Τοὺς μὴ εἰς πῦρ χρησίµους, 

ἀλλ ἀναθεματικούς. καμουργεῖ. τοὺς 
.ω / 

κόσμου Ὑχάριν τιθεµένους ἐν τῷ οἴκῳ. 
Τάλαντα.] Τάλαντον τοὺς ἑξακισχιλίους 
- / ον ᾿ 

νυν παρ ᾿Αθηναίοις στατ]ρας. Διαφόρως 

δὲ νοεῖται. ἦν γὰρ καὶ βραχύ τι παρὰ 
αν νε ον ες τοῖς ἀρχαίοις. Ἰκαὶ ὁ Πονητῆς δὲ τοῦτο 

δηλον ἡμῖν ποιεῖ, ἐν τῷ ἐπιταφίῳ τοῦ 
ο ο ασεος 

Πατρόκλον λέγων" “Ἱππεῦσιω μὲν πρῶτα 
Ἱ ο ο 

ποδώκεσιν ἀγλα ἄεθλα Θῆκε γυναῖκα 
9/. 3 ΄ ον σνν, λ / ἄγεσθαι ἀμύμονα ΕρΥ᾽ εἰδυῖαν, ἸΚαὶ τρί- 
ποδ ὠτώεντα δύω καὶ εἰκοσίκετρν Τῷ 

/ ολ ο) ω Ψ Ὁ) 2// πρώτῳ. ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔθη- 
- / . ελ ΄ / ε / 

κεν Ἑξέτε, ἀδμήτην, [βρέφος Ἠμίονον 
/ 

κυέουσαν. Αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον 
/ ας : 

κατέθηκε λέβητα, αλὸν, τέσσαρα µέ- 
” 

τρα κεχανδότα, λευκὸν ἐτ᾽ αὕτως. τῷ 

δὲ τετάρτῳ θῆκε δύο χρυσοῖο τάλαντα. 
Εἰ φὰρ περὶ τοῦ ταλάντου τῶν Ἑλλήνων, 

. / 

βραχύ τι τὸ τάλαντον τοῦ χρυσίου ἐστὶ 
παρ αὐτοῖς, ὡς καὶ Δίφιλος ἐν ἀργύρῳ 
βραχύ τι τὸ τάλαντόν φησι. Τάλαντον 

- { 

δὲ, οὗ τάλαντα. ταῦτα δέ ἐστι χρυ- 
” ) 

σίου τάλαντο. 123. Αἴθωνας.] Τοὺς 

πρὸς πῦρ ἐπιτηδείους τοὺς Καλουμένους 

ἐμπυριβήτας, παρὰ τὸ αἴθεσθαι. 124. 

Πηγούς.} Εὐτραφεῖς, εὐπαγεῖς. ἀφ᾽ οὗ, 

γενναίους. ᾿Ἀθλοφόρους.] Γενναίου. ᾿Α- 

έθλια.] "Ἔπαθλα, θέµατα. ᾿Άρωτο.] 

᾿Απηνέγκαντο, ἐκτήσαντο. 125. Οὔ 

κεν.] Οὐκ ἄν. ᾽Αλήϊας.] Ὁ ἄνευ λείας. 

ἐλλιπὴς βοσκηµάτων. Λεία γὰρ κυρίως ἤ 
τῶν τετραπόδων κτῆσις. 126. ᾽Ακτή- 

μων.] ᾿Ανενδεής. ᾿ἘΕριτίμοιο.] Μεγαλο- 
τίµου, ἐνδόξου. 127. ᾿Ηνείκαντο.] Πε- 

ῥιεποιήσαντο. 1328. ᾿Αμύμονας.] ᾽Αμω- 
µήτους, εὐειδεῖς. 139. Ἐξελόμην.] Ὡς 

ἐξαίρετον ἔλαβον. Λεσβίδας, αἳ κάλλει 

ἐνίκων.] Παρὰ Λεσβίοις ἁγὼν ἄγεται 
κάλλους γυναικῶν ἐν τῷ τῆς ρας τε- 

μένει, λεγόμενος Καλλιστεα. Ἡ δὲ 
Λέσβος νησός ἐστι ἐν τῷ Αἰγαίῳ πε- 

λάγει, πόλεις ἔχουσα πέντε, "Αντισσαν, 

Ἐμεσσὸν, Μήθυμναν, Πύῤῥαν, Μιτυλή- 
νην. 131. Μετὰ δ' ἔσσεται.] Ἐν αἲ- 
ταῖς δὲ ἔσται καὶ ἡ Βρισηϊς. 133. Μή- 
ποτε τῆς εὐνῆς.] ᾿Ομόσει, φησὶ, τὸ µη- 

δέποτε αὐτῃ συγκεκοιµῆσθαι, ὅ ἐστι, µε- 
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Ἶ θέμις ἀνθρώπων πέλει, ἀνδρῶν ἠδε γυναικών. 

ταύτα μεν αὐτίκα πάντα παρέσσεταν’ εἰ δέ κεν αὖτε 135 

ὥστυ μεγα Πριάμιοιο θεοὶ δώωσ᾽ ὠλαπάζαι, 
[ο ε«/ ” -” / 

νήα ἅλις χρυσου καὶ χαλκου νηησόσθω, 
. Ν ε ΄ ολο 2 ΄ 

εἰσελθων, ὅτε κεν δατεώμεθα ληΐδ Αχαιοί. 
../ λ ” ” επ ε ΄ 

Τρωϊάδας δὲ γυναϊκας ἐείκοσµ αὐτὸς ἑλέσθω, 
ε/ ο] / [ ΄ / / 

αι κε να Ἀργείην Έλενην κάλλισται έωσμ. 14ο 

εἰ δὲ κεν Άργος ἱκοίμεν ᾿Αχαιῖκον, οὖθαρ ἆ ἀρούρης, 

γαμβρος κεν μοι ἔοι τίσω δε μι Ἴσον Ὀρεστη, 

ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται ῥαλη ε ενὶ Τολλή. 

τρεῖς δὲ μοι εἰσὶ θύγατρες ενὶ μεγάρῳ ἐὐπήκτω, 

Χρυσόθεμις, καὶ Λαοδίκη, καὶ Ἰφιόνωσσα" 116 

τάων, ἥν κ᾿ εθέλησι, φίλην ἀνάεθνον ὠγέσθω 

πρὸς οἶκον Πηληος" ἐγὼ ὃ ἐπὶ μείλια δώσω 

134. νυ]σ. ᾗ θέµις---- 136. Γάστυ. 137. γΠα Γάλις. να]. νπας ἅλις. 
130. ἐξείκοσι. 142. δέ µιν Εῖσον. ιοί νΙοΣΙΙΏ οδί. Πες. τίσω δέ Γε 

Εἴσον. τίσω δέ ἑ ἴσον ᾿Ορέστη. 145. Ἰφιξάνασσα. 146. ἀνάΓεδνον. 
147. πρὸς Γοϊκον. 

θέµις ποπ ἴαπα 4ς οίμίοο πκαίαίο, απαπα 46 παίανο Ίοσο οί ππογθ νἰάείαγ εσκε εορίίαη- 
ἁππι. Ἐκι Ταποσια σοηκιοζμάο Ἱπίεν ππαγεπα εἰ Γοπηῖπαπη,---Τ27. εκ ῥτάα ἑαπέαπα 
αιγὶ ερτίκηιιθ αβδίρηαίπα ἨΠαθείο, ταέ Ῥίοπα πανί ἁοππάπα τεάθαξ. ἅλις, αβαθτα, πά]θ- 
οίαπα αὐκο]αίθ, εκ ππογε, αέ Β. 0ο. Τ. 284.---Τ41. "Αργος Αχαι κόνν ἀῑκιι απῖνθυςθ Ῥτο 
Ῥαϊτία, 5ει. ΡεΙοροπηθςο. ποπ το ατῷθ. ν. αά Ε. 681. οὖθας ἀρούρῃης οκ απΙΩΙΙΟΥΕ 856Γ- 
ἩΛΟΠΘ Ῥ6χ {τοροΝ, αἆ 5εηδαπα. ποδίταπα ἀπτίοσος, αἆ Ῥτϊκοονιπα απίθπα ἨοπαΙπαπα 5εΠ- 
5απα Ἰασπ]επίος ϱἱ Ρροίθητος, 5ο Ργοορῥίαπίο.. Άρου Γογῖς, ριηριῖς, αθει, ἀθο]αγα- 
ἄις Ῥες ππαπηππαπα αρτῖ: ἴΓζογ {εγγα Ἰάπο ἀεβεχῖί Ψγρί]ιις. νήσοιο µαστὸν ἀῑκίε Οα]- 
Ἠπιασβας ἵπ Τε]. 48. ἴοηο αα. ἘὈϊνεισιπα οδί, 5Ι οο]]ε5 μαστοὶ ἀϊοππέαν α. Γοτπια, 
αἱ αριά Ῥιπάαν. Ῥ. ΣΥ. Τ4. κσίσεις πόλιν ἓν ἀργωόεντι µαστῷ, 46 Όγτεπα. αὈῖ ν. Ῥομο]. 
---143. Οτεκίες νετρεπίε οείαίο ραίτὶ παίέας, ἔαπα αά πιο {επε]]ι5: ποίβεται θαλίῃ ἐν) πολ- 
Ἀπ, Ἰαπίο ος ἨεγαΠίου: οκ απίΙ(ποΟ 56γπηοπθ: Ῥτορτίς Ἰαιθῖς ορι]ῖς οορίο5ο αβροβεῖςς 
Ἡ. 6. ππαρηα ἵπ τθριπα αβ]αθη ίαν---Τ44- Ῥτο ἐπίριις 9 βΠαδις Αραπιοπιποπίς Τγασ]οῖ 
ππθπιοταπί Τρµήσοπίαπα οἱ Ἑ]οσίταπα, ατα ἵπ Ογο]οῖ ποπαπίριας 5 οαἴίας.---τ47. 
Αολῆ]ος Β]απι ἀποϊίο ΠΟΠ. πιοάο 3ίΠ6 Ῥτθίίο φο]αίο, ααοά Ἠονοῖσα νἱία πηος Εεγερας, 
ἀνάεδνον, ΥΘΓΙΙΤΩ θἴϊατα ἀοΐθπα 56 ἆοπα πρία]α οππα μα α- ρατοπίο αοαρῖεε: ἐπὶ µεί- 

µίχθαι. 194. Ἡιϊ θέµις.] Ὡς θέµις. βῥηται δὲ παρὰ τὸ, θάλλειν τοὺς εὐωχου- 

Πελει.] Γίγνεται.. 135. Παρέσσεται.] µένους. 144. ᾿Εὐπήκτῳ.] Καλῶς κα- 
Παρέσται, δαθήσεται. 137. Άλις] τεσκευασµένιω. 15. Λαοδίκη. ] Μία 
Δαψιλῶς, ἱκανῶς. ὙΝηησάσθω.] Πληρω- τῶν ᾽Αγαμέμνονος θυγατρῶν, Ἡ Ἶν οἳ τρα- 

σάτω, σωρευσάτω. 131. Δατεώμεθα.] 
Μεριζώμεθα. Δηΐδα.] Τὴν λείαν. τὰ 
λάφυρα. 191. Οἴθαρ ἀρούρης.] Τὸ γο- 
νιμώτατον καὶ κάλλιστον τῆς γῆς, καὶ 

κάρπιµο. 14 3- Τηλύγετος.] Άγατη- 
τὸς, µονογενής. Μόνος γὰρ Ὀρέστης ἄρ- 
σην ἐγένετο τῷ ᾿Ἀγαμέμνωι ἐκ Ἐλι- 

παιµνήστρας. Θαλίῃ ἐνὶ πολλῃ.] Ἐν 

πολλῃ εὐωχίᾳ, ἐν πολληῖς ἀγαθοῖς. Εἰ- 
νο. 1. 

γικοὶ ᾿Ἠλέκτραν εἴπον' ὡς καὶ τὴν Ἰ- 

φιάνασσαν, ᾿Ιφιγένειάν φησιν ὁ Εὐριπί- 

δης. 146. ᾿Ανάεδνον.] Άνευ ἕδνων. 
στις. το] Ν ν ρ ; ελ 
Έδνα δέ εἰσεν τά προ των Ύαμων υπο 

τοῦ νυµφίου διδύµενα ὃῶρα τῇ νύμφη. 
147. Ἐπὶ µείλια δώσω.] Ῥὸ ἑξῆς, ἐπι- 

δώσω µείλια. ἡΜείλια δέ εἶσιν, οἷς µει- 

λίσσονται τοὺς ἄνδρας. ην προῖκα δὲ 

λέγει, τὴν Ἠδέως διατιθεµένην τὰ κατὰ 
3α 



410 ΙΛΙΑΔΟΣ 1. τᾳθ---δτ. ΠΒ. ασε. 

πολλα μόλ' 5 ὅσσ᾽ οὕπω τις ή επέδωκε υγατρί’ 

ἑπτω δὲ οἱ δώσω εὖ ναιόμενα πτολίθθρα, 

Καρδαμύλην, ᾽ Ἐνόπην τε, καὶ Ἴρην ποµῄεσσαν, 15ο 

Φηράς τε ζαθέως, ἠδ Ανθειαν [βαθύλειμον, 

καλην τ Αἰπειαν, καὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 
πασαι δ᾽ έγγυς ὡλὸς νέαται Γ]ύλου ἡμαβόεντος᾽ 
εν δ ὤνδρες ναίουσι πολύβῥηνες, πολυ[(βοῦταν, 

σἵ κε ἑ θωτίνησι, θεον ὢ ὥς, τιµήσουσι, 

καί οἱ ύπο σκήπτρῳ λιπαρᾶς τελέουσι θεµιστα». Τσ5 

ταυτό κέ οἱ τελέσαιμι μεταλήξαντι χόλοιο. 

δμηβήτα" Αίδης τοι ἀμειλιχος, ήδ ἀδάμαστος" 

τούνεκα καί τε Ββροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπόντων" 

καί μοι ὑποστήτω, ὕσσον βωσιλεύτερός εἰμι, 169 

Ίδ ὅσσον γενεή προγενεστερος εύχομαι είναι. 

155. οἵ κέ [ε οἳ Βεπί]. θεὺν Γώς. 

γνα]ς. µεταλλήξαντι. 

148. τις []. 

156. καί [οι. 

158. ᾽ΑΡίδης. 

λια δώσω, ἐπιδώσω µείλια, ϱἳ φι]άθπα {απία, απαπία ΠΘΠΙΟ αλα οιπα Βία ππαποτα ἀθαῖε, 
ὅσσ οὕπω τις ἕῃ ἐπέδωκε θυγατρί. ἍΝΟΠ βαπί Ιρῖέιτ τα, βΠα, 408 οἱ ΤΠΠΘΓΑ µείλια, νεὶ 
ἐπιμείλια, εά ἀπο: ΕΠα εἳ ππππετα παραλία, ασ Ῥτο ἀοίε Ἰαβον Ῥοβδυπέ, απάτη 
προίκα 5ΕΠΙΙΙΟΥΟ5 ἀῑπογιηί.----140. Ἑπτὰ δὲ οἱ δώσω. Ἠππο Ἱεγαπα θείας: ἰπίπο 
Ίι5 χῃος Ί]]α Ίρδα τπππετα παρα α 2 απ Ῥτωίαν Ιδία ἁαππίας 5ερίθπα 11ος 2 αἱέθγιπῃ 
Ίου ρτοραβρί]ς.  Ἐποεταπί Ἰα ατῃος κορίοτα ἸΜεςδεηῖορ.---53. νέαται Πύλου, τί 
Ἐγ]ας ἆ4α (πασίαι αοοἰρἰοπάππη, 1π οα]ας οχίτοπηῖς Ῥαγίίριις, ἐσχατιαῖς, αἆ Ἰπαγ6, φἰέαρ 
ογαπέ προς, Νοϊαρ]ῖς απίεπι Ίος ἆς Ίάτα τθρπα, Ἰθγοιτη ερίαίο, φποὰ ροίΐπενε 4θ 
Ῥατίο ἀῑδοπῖς Ῥτο ατυεσίο 51ο ίαίποτθ, οἳ αγρες 4οπατθ. ο. ΙΠΕ. 470. 48ο.--- 55. δω- 
τινας πππενα τερῖνιιν ππο οβουτί 5οΗία, αἱ ἴπ Οπῖεπία, Ῥτο ἐηριίο νολιπίατίο.---Τ56. 
λιπαρὼς τελέουσι θέµιστα-. (1ΠΙ τελεῖν δἷς Ῥορτίαπα ἆς ἐτῖρδῖ5 οἱ νουιρα Ημ ρεΠάθῃ- 
ἀδ, οἱ 4Π1Π1. ΝΙΡΘΓΙΟΓΘ νθυκα ἹΠππθγα, ΠΙΘΙΙΟΤΕΠ{Η, θέµιστες νΙάεπίιι . ]. 6556 τὰ δί- 
κανα, ]1Υο ργαδίαπᾶα, αἀθοφιε Ἱπηροταίας Εοίο ορροβῖία δωτίναι 9ροπίθ οὐ]αῖς: 5ιιπέ 
Ἰέαφια Γθτο οαάστα ο ἐτίρηία ἀσίπιαδ, ϱπ0 σελεν, Ῥθικο]νενθ, πθυθςςθ θ5ί, Θ0ᾳ116 
αππρ]α, Ίατρα, απρδίοδα, θέµιστας λιπαρώς.---198. Ἠαάες ἀμείλιχοι: Ὑ πρ. ἄεον. ΤΥ. 
479. πιεδείαφιιο Γππαπῖς ϱγεοϊθιις ππαΠΦΊΙΕΦΟΟΥΟ ουγάα. βεῶν ἔχβισσος πάς 1Πᾶ. 312. ἐχθρὸς 
γάρ µοι κεῖνος ὁμῶς ᾿Αἴδαο πύλησι. Ἠπρεπίαγ ουρο Ιπίθι 4605 ΘἶπΠα θεοὶ ἐχθροὶ τοῖς βρο- 

149. δέ Εοι. 
157. ταῦτά κέ [οι. 

ποῖς θπ1 86ΓΙ15 5ΗΠί τα] ἀΦΙΠΟΠΟ5.---16ο. 
Ῥτορτίθ, στΏναι ὑπό σινα, ϱὗ τομ. «ππρεπάα 

τὴν ψυχήν. 15ο. Ποιεσσαν.] Ῥοτα- 
νώδη. 5]. Ζαθέας.] Μεγάλας, θείας. 

Ῥαθύλειμον.] Ῥαθεῖς λειμῶνας ἔχουσαν. 
153. Νέαται.] Ἠτοι ἔσχαται. ἤ κα- 
τῳκισμέναι εἶσίν. ᾿Ημαθύεντος.] 'Αμ- 

µώδου. 154. Πολύῤῥηνες,] Πολυθρέμ- 
µατοι, πλούσιοι. Ῥῆνες γὰρ, οἳ ἄρνες. 

Πολυβοῦται.] Πολλὰς βοῦς ἔχοντες. 

155. Δωτίνῃσι.] Δωρεαῖ. 1ζς6. Δι- 
παρὰς τελέουι θέµιστας.] Ὅσα δεῖ 

βασιλέα λαμβάνει παρὰ τῶν ὑπηκόων. 

καΐ µοι ὑποσσήτω. 080160. ἨΠΒΙΠ ὑποστηναι, 
απίθπι: δµηθήτω καί µοι ὑποστήτω. 

εὐκόλως δώσουσι. τοῦτ ἔστι καὶ ὑποτα- 
γέντες αὐτῷ κατὰ τὸ δίκαιον, λαμπροὺς 

τελέσουσι φόρους. Διπαράς.] Πλουσίας. 

157. Τατά κέ οἱ.] Ταῦτα ἂν αὐτῷ. 
Μεταλλήξαντι.] Λήξαντι, παυσαμµένῳ. 
Χόλοιο.] Της ὀργῆς. 158. Δμηθήτω.] 
Δαμασθήτω. τοῦτ᾽ ἔστι, πρᾶος καὶ ἐπι-- 

εικὴς γενέσθω. ᾿Αμείλιχος.] ᾿Αμείλικτος, 

ἀσυμπαθὴς, καὶ ἀπηνής. ᾿Αδάµαστος.] 

Ὑποταγῆναι μὴ δυνάµενο. 16ο. Ὕπο- 
στήτω.] Παραχωρησάτω, ὑπειξάτω. Βα- 



ππμ, ας: Ι1ΛΙΑΔΟΣ Ι. ιό2--- τς. 

Τὸν ὃ ἡμειβετ᾽ ἔπειτα Γερηνιος ἱππότα ἹΝέστωρ' 

Ἄτρειδη κύθιστε, ὄναξ ἀνδρῶν Αγαµεμνον, 

θώρα μεν οὐκ ἔτ ὀνοστω διδεῖς Ἀχιληϊ ἄνακτι" 

αλλ᾽ ὤγετε κλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα 

ἔλθωσ ες κλισίην Πηληϊώδεω ΆἉχιλήος. 

εἰ ο ἆγε, τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι, οἱ δὲ πιθέσθων. 
Φουιό μεν πρώτιστα, Δήὺ φίλος, ΄ γησώσθω" 

αὐταρ ἔπειτ Αίας τε μεγας καὶ δΊος Ὄδυσσευ». 

κηρύκων ὃ Ὁδιος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμι ἐπέσθων. 

φερτε δὲ χερσὶν ύδωρ, εὐφημήσαι τε κέλεσθε, 
όφρα Δι Κρονίδη αρησόμεθ, αἱ κ᾿ ἐλεήση. 

ὋὪς φατο' τοισε δὲ πᾶσω ἑαδότα μύθο ἐ Εειπεν. 

αὐτίκα κηρυκες μεν ὕδωρ ἐπὶ χείρας ἔχεναν, 

κουροι δε Χρητήρας επεστέψαντο ποτοιο᾽ 175 

163. κύδιστε, Γάναξ. 161. ᾽Αχιλῆϊ Εάνακτι. 167. να]σς. ἐγών. 

173. πᾶσι Γε[αδότα----εξειπε. 

162---172. Νοκίον, Ιαπάαίο Αραπιεπιποπϊς οοηκῖ]]ο, Γθπ κατα αρρτοδιι5 ΘΧΡΕΠΠΕΙ- 
ἆπτα, πο πποτα Ἱοραίος αἆ Αολι]]οπα Ἰοσι Ῥπωπίορπι (αποσπά ἀπσθπα, Α]άσσπα οἱ 
Ἴγεσεπα (πποπαπα Ἱεραίος Ρτορεῖα ἀῑοίον, αά ππαπάαία εχδεηαθηάα, ουτη Ὀϊπίς ῥγῶῦ- 
πῖρας. 

161. οὐκ ἔτ᾽ ὀνοστώ. οὗ µεμπτά. ἴεπεπᾶιπι Ίος ρθς (οέαπι ἨοπΠΙΘΓΙΙΗ, οὐκέπι αἰπαρ]]- 
αῑθι Ῥτο οὐκ, οὐ, 6996 ἀῑοέπα, διδοῖς, ἆθ οοπαίιι ἀαμά1: Ῥτοπηἑᾶς.-- τς. κλητοὺς, ηθ- 
πΙπθ οχοϊία{ος, δὲ ἀε]θοίο», ἴτο Ιαρείπηας.----67. σοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιώψομαι, Φε]ίραπα, ες 
Πιδρεοβοπε αἱπρι]οσιπα οἱ οοπκίάθγαίοπς, ἔαπηαπι ΤθοθηΣι ΓποίΟ. τοῦς---οἶδεν Ἶ. οὔε---- 
ἐκερο,  Ῥ αν Ῥείππο Ίουυ ἀθείρπαίας, φπ1ρρο Αοπῆς πσίος, 1Π8, 4290. δη. ϱγαῦία 
οἳ αποιοπ(αίο αραιά ουπι να]θην. ἀικ ουπο Ἱεσαξίοπί οδίος οἱδὶ ραγῦρις ργαοῖραῖς 
Τ ]γεεῖ οἱ Α]αο ππαπάκἶδ.---71ή. εὐφημησαί τε κέλεσθε, ΠΟΙΗΤΗ θδί οκ Ἰμαπηϊῖς: /αυεγε 
{ἴπρια, Ἱι. 6. Ρῖ5 6ἳ τεἠσιοῖ νονυῖς ι81, οἱ α- Ῥτοίαπῖς νοσῖρας οἱ οἸαπποτίδιις αὐςίῖ- 
Ἀθγθς ἴαπα οὕαπι 5ο]οηπες Ῥγουπα Γοσπη]ας Ῥτοπιαπίῖατο, οί φπἱάσπα ἴαοῖίς, αριά 5ο 
τορείοπάος Ἰπάε εί 5θγο. Πάφο ΟΠΙΠΙΠΟ οδί Ῥατανο 5ο αἲ Ῥτουεος Γαοϊθπάας, ππάθ 
κθη] ές ὄφρα Δι; ἀρησόμεθα, ἵνα ἐλερ ἡμῶν. Μοκ τὸ σπΊνδειν ΟΠΠ 60 θσὺ οοπ]αποίαπα: 
φο]]οθί ππαπῖθας Ἰοῦς., οἱ ροσιι]ῖς αοοθρίῖ5, Πβαπάο υππαπα ἵπ Βαπητηαπα, Ῥτεσαπέασ: γο]]- 
α παπα νὰ Ῥατίοπα 1ρ5ῖ Παυήαπς, Ας πι ουῖς, πρτ]παῖς ἵπ αοτῖς φο]επηῖμαῖ5, οππα 
Ἰνατῖοπιε αἀοἰοπίαγ οὖοσες. 

1ζ4---τδι. Ἑκκεραππίας πο Νθδίοτίς Ίαδεα Ἱοραί, οἱ ἵπ νίαπα 5ο οοηξογαηί,----τ75. 
ἐπεστέψαντο ποτοῖο. ΥΠΟ τερ]ενθγιπῖ, Ἠδηιιε αἆ οταπα ες Ἰαρία ογαίεγαπα: αὲ Ίαπα Α. 
47ο, «71. βί εἴαπη ἐπάρξασθαι. ἀἰνιπραεραπί Ἠρατασῖς ριιετῖ νίπτη 6 ογαίθτε Ἠαιδίιπα 
ροσμ115, εἰ οιΙάθπαι αἰοτῖ Ῥροδί αἰίογαπα, ἀθίποθρ, οετίο οτάιπε: 5ο]. α ἀθχίτα νεισις 

σιλεύτερος.] Βασιλικώτερο. 164. Οὐκ 
ἔτ᾽ ὀνστά.] Οὐ µεµπτά. 165. Κλη- 

πα ορ, , - τούς. Ἔξ ὀνόματος κεκληµένους, ἐπι- 
λέκτους. 167. Ἐπιόψομαι.] Ἐπικρωῶ, 
ἐπιλέξω. Πιθέσθων.] Πειθέσθωσαν. Ἐ- 

τ ο ολο ς κτώ ο 
ζήτηται δε, πῶς μᾶλλον ὁ Νέστωρ οὐ 

πρεσβεύει, ὡς συνετώτερς. "στι δὲ 

λέγειν, ὅτι κατ οἰκονυμίαν ὑπελείφθη, 
περὶ ᾿Οδυσσέα, 

” Ν .} 
Άτοπον γὰρ ἠν», 

«1.» Ἀ . / ε 
ἵν, ἂν ἀποτύχωσω οἱ 

Ν Γ / 

αὐτὸς ὕστερον πείσῃ. 

νῦν πρεσβεύει τὸν Νέστορα, ὅτε ἔδει 
΄ Δ . - / ΔΝ. ον 

πάντως τὸν ᾿Αχιλλέα μὴ πεισθῆναι. 
᾽Αδοξία δὲ ἤἦν, Νέστορα μὴ δυνηθῆναι 
πεῖσαι. Οἱ δέ φασιν, ὅτι ἐπειδὴ ἐχθρὸς 
ἦν Αχιλλέως, λοιδορήσας αὐτὸν πρὸς 
Ἶ ; σος το. 3) πα δν Ἀγαμέμνονα, τούσδε δ᾽ έα φθιύθειν ἕνα 
καὶ δύο. 168. Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα 
Δι φίλος ἠγησάσθω.] ᾿Απελθέτω. διὰ 

171. 
Κέλεσθε.] Κελεύσατε. 

τὸ τροφέα αὐτὸν εἶναι ᾿Αχιλλέως. 

Φέρτε.] Φέρετε. 
362 



412 ΙΔΙΑΔΟΣ 1. τ7ό---ι87. ΤΠΕ. ος. 

)ὠμησαν δ ἄρω πῶση, ἐπαρξάμενοι, δεπάεσσυ. 

αὐταρ επεὶ σπεῖσών τε, πίον ϐ) ὅσον ἤθελε θυµος, 

ὠρμωντ' ἐκ κλισης ᾿Αγαμέμνωος ᾿Ἀτρείδαο. 

τοῖσι δὲ πόλλ᾽ επέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 

δενδιλλων ἐ ες ἕκαστον, Ὀδυσσηϊ δε μάλιστα, 

πειρῶν, ὡς πεπιίθοιεν ὠμύμονα Πηλείωνα. 

Τὼ δὲ [βώτην παρω θῖνα πολυφλείσβοιο θαλάσσης, 
πολλα µάλ᾽ εὐχομένω γαιόχω Ἐννοσιγαίω, 
ῥηϊδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρενας Λἰωκίδαωο. 

Μυρμιδόνων ὃ) ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην' 

τὸν ο εὗρον φρένα τερπόµενον φόρμιγγι λιγείη, 

καλή Φαιδαλεη, ε επὶ ο ὠργύρεον ζυγον η εν. 

189 

18δς 

19Ο, ἐς Εέκαστον. ἆΓοτίθ δενδίλλων δὲ 
ζυγός. 

ν΄ 

γη]σ, σπείσαντ’, ἐπιόν θ’, 8 . 
187. νι]. ἀργύρεος 

Ίανατα ῥτορτθδνὶ, ἐπιδέξια.---18ο. δε)δίλλων ἐς ἕκαστον ποθρίο φἰπαρ]οϊέαι ἀῑσθαπα : οσι]1ς 
πποάο ἵπ Ἠπο, πποᾶο 1η ]λαπα σοπ]οοίῖς: πα {αοϊπαςδ πιοπεπᾶο, τοραπᾶο, Ἰοτίαπάο, 
Ῥ]απάϊεπᾶο. ἸΤη[εταπί (απποι. στατηπια(Ιοί οκ αἴγππο, πἰοίατε, ΠΠΙΕΥΕ, οὐ ]5 οσι]15 
αἀβρίσοσγο. 

182---241. 1μεσαίὶ ΑΙ οίμανα οαπθηἱ δρουνοηϊαπί, αἀειιπί 4 οσα, οἱ αππαπίος 
οχοερίῖ, ερι]ῖς π οογαπα. σταβανη ραταῖς αἀλλρεπίαν. ΤΠ {οίο Ἠσο Ίουο ρ]ασοί Αολ]- 
165, Ιαπιαπ]ίαίε οἱ Ῥεπενο]οηί]α 56 ϱΟΠΙΠΙΘΠάαΠΝ. 

192. πὼ δὲ βάτην παρὰ βῖνα---«θοπᾶπι Ἠέας: οἱδί πο. ἵπ ἴρδα πιατῖ ογα θχίτοπια, 
φεἆ Ῥου πιραῖα οαδίνα, Ἰποράσγε ροίογαπίς οταπί οπῖπα Ί]α ἵπ Ἠέίογαο Ρροδίία. -15ρ- γοία 
Ραοϊαπέ Ἱερα Ναρίππο.. Αἴάπε Επαπιπιαἶοῖ, πα Ῥχορα ππανα Πποράθηίες θἶς πιεπη]- 
πθγαηί, Νεο ου ιά σπα ππθ]ίοτα πον].  Βὶο οκ ου ταῖοπο {ποῦ Ῥτευος ΝγπαρΗίς 
Ὄγλεες Ο4. Ν. αδς. εἰ Αολῑνί οονί Ιά8ο Τ. 276. οἱ αἱ. ἘῬτουαπίας αέσπι, πί β1ϱί Π- 
οραί Πεοίοτο Α ος απππαπη,-- 186. Αο]ος οἴίλατα 64ΠΘΠ5, πι]ῖ8 οί Ρροείαγηπι Ἰο- 
οἳς οἱ απῖ(α αγίῖς ορετῖῦιι5 ποβῖ]αο ατριποηίαπα: θρτερίο Ι4οπθιπα γαγαπά]ς τοις. 
--1δή- έλατα» απιίθι ερ](]ιεία, εκ ππονθ Ρορίβ εἰρ]]αίτη Μαρ]εοία, πηϊπίβος Ῥ]ασθηῦ. 
ἐπην δε αὐπῇ ζυγὸν ὤργ ύρεον, Ἱπριιπα οἴλαγα, οαῖ γετιοϊ] διιπέ Ἰπδογίϊ, 5αρετίος ο]μα- 
το ρᾶΥ5, που: Ποπ. απίθια Ῥοπίοιι]ας ἐγαηδνθυνιις ΤΠ 1Π[θγίογθ Ραγίο. Θιοᾶ ν. 15δ. 
πάς οκ Τ]εύες οπρί Ῥταᾶα (ν. Α. 266.) οἴέπαναπι Ριήβςο, Γαοῖς πι Ῥοσία, ο οπηπία 
ἀθβηίο δαπέ Ῥοποπάα δἱ ο πάπα ΠπαϊνΙάναπα τονοσαπᾶα, πέ 6 ΦΟΠΡΙΠΑ {απίο Ῥοΐεῃ- 

177. 

Εεκάστῳ. 

173. ᾿Εαδύτα.] ᾿Αρέσκωτα. 176. Ἔ- πρεσβευκέναι καὶ Φοίνικα. καὶ οὐδὲ εἶναι 
Ἔ/ » / / λ δι ωςι 5 ἀριθικό παρξάµενοι.] ᾿Επιχέαντε. 18Ο. Δει- τεκµήριον τὸν παρὰ τῷ Ποιητῃ ἀριθμογ. 

.ν / Γι τν Ν ο /. Δ δίλλων.] Τοῖς ὄμμασι διανεύων., ἢ περι πολλάκις δὲ καὶ ἐπὶ πλειύνων αὐτὸν τε- 

Βλέπων. ᾿Απὸ τοῦ διειλεῖν τοὺς ὀφθαλ- τάχθαι- ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ, Μὴ νύ τοι οὗ 

μού. 181. Πειρᾷν.] Πειράζειν ὡς λραίσμωσιν ὅσοι θεοὶ εἶσ ἐν ο. 
πείσειεν ᾿Αχιλλέα. Πεπίθαε.] Πείσεν Άσσον ἰόντε. καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ, Τὼ Κούρω 

δυνηθῆναι. 182. Τὼ δὲ βάτην παρὰ µκριθέτε δύο καὶ πεντήκοωτα. 193. 
θῖνα.] 7ητοῦμεν, εἰ καὶ Φοῖνιξ ἐστὶ 

πρεσβευτής. Ἰαὶ οἱ μέν φασι, δύο πρεσ- 
βεύει, Αἴαντα καὶ ᾿Οδυσσέα, Φοίνικος 

προεληλυθότος, οὐκ εἲς τὸ πρεσβεύει, 

ἀλλ᾽ εἰς τὸ συλλαβέσθαι. ἸΚαὶ διὰ τοῦ- 

το ὁ Ποιητὴς δυϊκῶς κέχρηται τῷ, χαί- 
-α ” ” . 

ϱρετον ὦ φιλω. Ενιοι δὲ λέγουσι, σιμ- 

Γαιηόχω.] Τῷ τὴν γῆν ὀχοῦντι, ὅ ἐστι, 

βαστάζοντι. ᾿Επὶ θαλάσσης γὰρ βέβη- 
κεν ἡ γῆ. α86. Φόρμιγγι.] Κιθάρᾳ. 

Ἀιγείῃ.] Εὐήχῳ. ι87. Ζυγός.] Ὁ πῆ- 

χυς τῆς κιθάρας, ᾧ ἔγκεινται οἱ κόλλα- 

βοι. Οὕτω δὲ λέγονται οἱ πάσσαλοι, ὧν 

ἐξάπτονται αἱ χορδαί. Παρὰ τὸ κεκολ- 
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τήν -ἄρετ' εξε ενάρων, πόλι ᾿Ἠετίωνος ὀλέσσας' 

τῇ ὄγε θυµον ἔ πας ἄειδε ὃ ἆ αρ κλέα ἀνθρῶν. 

Πάτροκλος δὲ οἱ οἷος εναντίος ᾖστο σιωπή, 

θέγµενος Αἰακίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδων. 

τῷ δὲ (Λώτην προτέρω» ἡγεῖτο δὲ δίος Ὀδυσσεύς. 

στὸν 9 πρόσθ᾽ αὐτοῖο" ταφὼν δ ὠνόρουσεν ᾽Αχιλλεὺς, 

αὖτη σὺν φόρμιγγι, λιπὼν έδος, ἔνθω θάασσεν. 

ὡς ὃν αύτως Πάτροκλος, επεὶ ἴδε φότας, ἀνεστη. 

τὼ καὶ θεικνύµενος προσέφη πόδας ὦ ὠκὺς Αχιλλεύς" 

Χαίρετον' ή Φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον' ἤ τι µόλα χρεώ 

οἵ σι σκυζομένω περ ᾿Ἀχαιων Φίλτατοί ἐστον. 

Ὡς ἄρα φώνήσας προτέρω ὤγε δῖος Ἄχιλλευ», 

εἶσεν ὃ εν κλισµοίσι, τώπησί τε πορφυρέοισυ" 

αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν, έγγὺς εόντα" 

Μείζονα δη κρητηρα, Μενοιτίον υἱε, καθίστα, 

ζωρότερον δὲ κέραµε, δεπως δ᾽ ἔντυνον ἑκώστω. 

198. νιη]ς. πτόλι». 199. δέ Εοι. 105. Είδε. 
9093. Υ1]6. κέραιρε.----δέπας δ᾽ ἔντυνον Γεκάστῳ 6596 ἀαὈι]ὲ ἔντυνε εκάστῳ. 

ες ΓεγίαΏί.----159. ἄειδε 2’ ἄρα κλέα ἀνδρῶν, Γαία Ῥταο]αγας : πρώξε {ς εὐκλεεῖς. Φὶο Τιαί. 

ἰαμάεν.---τοι. Ῥαΐγου]ας εοεὺαέ ἐαοϊέας, ὁτδεγμένος, ὁπέτε Αἰακίδης λήξειεν ἀοιδῆς. ΤΟΠ 
ἴαπα εχροσίαπς Αολῑ]επις “παπι, ἐποῖσας 5εάεης απιάΐα, απαππάἶα. 1ο σαποῦας, 14. 
οχκ]]ις 5οἀο Αομι]ίος, αὲ εταῖ, οἴἵματαπα παπι ἴΕΠΦΠ5 πθβαθ απίοα 4θροπεης. Τοίας 
Ίουις Ργαο]ανε εσί αἆ ἐνάργειαν Γασ1115. κο. Ἴ φίλοι ἄνδρες Γκώνετον, στο ἐστὸν Φίλοι, οἵ 

Ἱκάνετον. ἡ χρειὼ µάλα ἱκάνει ἐφ ὑμᾶς (αξ. αἆ ν5. 75. .) κατά τι. αΠθια 1 Ἰπ το Ἠαιιά ἀπδίε 

πηβστια πθοθδεῖτας νος αχγσαί, αὲ πας αἀθιπάο νουῖς ορια» ες. Ῥατραία ο αβεσίι 
οδὲ ογαίος Ἰπίθγροδίέα θηίπα Ἠσρο διαπί.----202. μείζονα κρητηρα. ΠΧΠΗ, πῖ ΤΠ υΙία Ἰ6- 
τΟΙΙΗ, ἁἀκίαῦαί οταίετ, ἴδιθ, οππι Ῥραποῖ Ροίαγεηῖ, πῖποσς ΠΠΠΟ Ῥ]ατο αἀνεπίπηέ, 
--03. ζωρότερον, ππθγασῖις Ιπβαπάστο [αῦθι, αἲ τοβοῖεπάας νἶτες νίτοτυτη, εκ νίας οὐ 
«ετα Ίαπι πουῦθ Ῥγο[εοίογπη. 

19ο 

του 
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λῆσθαι. 198. Τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων.] 
Πιθανῶς ἐκ λαφύρων κεκτῆσθαι ἔφη τὴν 
κιθάρα». Εδρώτα οὖν, φησι, παρελθεῖν 

ὡς ἄμουσον, ἀπρεπὲς ἦν. 180. Κλέα.] 
Δόξας. Παρὰ τὸ κλείω. ᾿Αοιδῆσι κλεί- 

ουσαι. 1099. "Ἠστο.] Ἐκαθέζετο. 101. 
Δέγμενος.] Ἐκδεχόμενος. Αἰακίδην.] Τὸν 
Αχιλλέα. Λήξειεν.] 

Παύσοιτο. 102. Προτέρω.] Προσωτέ- 
ρω, ἐνδοτέρω. 193. Ταφών.] Ἔκπλα- 
γεὶς, θαυµάσας. Ἡ μεταφορὰ ἐκ τῶν 

τάφων. καὶ γὰρ Ἠμεῖς ὁρῶντες ἐκπλητ- 
τόµεθα τὸ µέλλον δειόν. ᾿Ανόρουσεν.] 

104. Αὐτῃῇ σὺν 

φόρμιγγι, λιπὼν ἔδος.] Καθέδραν. Στι- 
κτέον δὲ μετὰ τὸ φόρμιγγι. ὡς ἔκπληξιν 

τοῦ Αχιλλέως ὁρᾷσθαι ἀναπεπηδηκότος 

παππωνυμικῶς. 

Αν Ὀ/ »ώρμησεν, ἀγέστη. 

σὺν τῇ κιθάρᾳ. Αὐτῇ σὺν φόρμιγγι, τὸ 
ἡμιστίχιον, δύναται καὶ τοῖς ἄνω καὶ 

τοῖς ἕξης ἀποδίδοσθαι. 

σὺν αὐτῃ τῃ κιθάρᾳ. καὶ ἀπολιπόντα 
τὴν κιθάραν καὶ τὴν καθέδραν συναντῆ- 

σαι. Ἀέλτιον δὲ τὸ πρότερον, ὥστε τοῖς 
ἄνω συνάπτει. Θάασσεν.] Ἐκαθέζετο. 
105. Ὡς δ' αὕτως.] Παραπλησίως δὲ, 

ὁμοίω. 196. Δεικνύμενος.] Δεξιούμε- 
νος, φιλοφρονούμενος. 197. Ἡ φίλοι.] 

Φίλοι δή. ᾿Απτικοὶ ἐν προφωνήσει τιθέασι 
τὸν σύνδεσµον. Ἱκάνετον.] Παραγίγνεσθε. 
108. Σκυζομένῳ.] ᾿Οργιζομένφ. 29ο. 
Κλισμαῖσι.] Καθέδραις ἀνακλίσεις ἐ- 

Τότε ἀναπηδήσας 

χούσαις. Ἰάπησι.] Μαλλωτοῖς ἐφά- 

σµασι. 3902. Καθίστα.] Εὐτρέπιζε, 
ἑτοίμαζε. 303. Ἰωρότερυ.] Ζωτικώ- 
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οἱ γὰρ φίλτατοι ὤνδρες ε εμῶ ὑπέασι µελόθρα ω. 

Ὃς φάτο' :Πώτροκλος δὲ φίλω. ἐπεπείθεβ᾽ ἐταίρῳ. 205 

αύταρ ὄγε κρέιον μέγα κάββαλεν ε εν πυρος οὐγη, 
ἐν δ ἄρα νώτον ἔθηκ) ὁἷος καὶ πίονος αἰγὸς, 

εν δὲ συὸς σιώλοιο ῥώχιων τεθαλυϊον Φλοιφη. 
η 

τῷ ὃ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμνε δ) ὥρα δῖος Αχιλλεύς’ 

καὶ τα μὲν εὐ µίστυλλε, καὶ αμφ᾽ ὀ[θελοῖσιν ἔ- Επειρε᾽ 2109 

πυρ 9ε Μενοιτιόδης δατε μέγα, ἰσόθεος φώς. 

αὐτορ επεὶ κατω πυρ ἐκάη, καὶ φλοζ ἐμαρωθη, 
ἀνθρακιην στερέσας, ὀ(βελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε’ 

πάσσε δ᾽ όλος θείο, κρατευτάων επαείρα. 

αὐταρ επεί ῥ᾽ ὤπτησε, καὶ εἰν ελεσῖσιν ἔχευε, 215 

907. ὄξιος. 211. μέγα, Εισόθεος. 2150. Ῥειί]. ἐν Γελεῶσιν. 

οοὔ---232. Ῥ]αεθπί Ἠσεο, οἰδί {επιῖα, 115 ἵπ ποδίγα υ]ία φογάθηί, δα]ίοπα ἱδρ]οθηί. 
Τππάϱ Ίιος 2 ος Ίρδα Ποπαϊππα παίατα, πποτῖναας πηιέα(ῖς, 5ΕΗΣ( ας αἲἲ γἱζ εΙεραπίίαπα 
οἰαύονατο.. Αί ρ]ασθπῦ οαάθτα ἵπ Ἠοππσνο: πθο Ίου τπίγΙπας ΠΟΠ πποβο, φπῖα, φοά 
οὐκειναπί ογαπηππαίοῖ, ἀἱρηιίαίοπι βοιπιοπῖ5 Ροδία ἵπ τοις (οπησκηηῖς φεγναν]ές Υθ- 
ΤΙΠΗ ΠΙΟ ππαρῖς ἀῑσπιίαίοπι ο ο Ἰαῦοπί εκ ν]ία Πθνοιπή 6/πδηαο κππρΠοἰαίο, 
απατά απίθ οὔπ]ος. Ροδίίαπα οπα νολαρίαίο νάεπια5, Ἠθο πο πηγα κίομς, τς ραίτῖ- 
ατο]λα Αὐναπι]ἁα», δἱο Ἠθγοθς 1ρδῖ αὐτουργοῦντες, ππϊπϊκίθγίιτη 60145 ραταπά Ῥτο- 
είαπί, Ασε», Ῥαΐτοσ]α», Αιποπιεάσ, απτίσα.. Ὀο πιασίαῖοιιθ ΠΙΙ] παπο ποπ] : 
πηαοίαίαγιπα {απιεη. Ῥοσιάππα ἴθυρογα ΡΟΠΙΙΠΕΗΣ, καταβάλλονται, ἵπ 1ηθηδα 8ο {αβρα]α 
οαρηαν]α, αθείον» ἀύ πα Ρατίος 5εοθπίαΣ, πιοχ γεταβρις Πιῃρειιάας οἱ 1σπῖ {ουγεπθας., ἐν 
πυρὸς αὐγῆ, 1π Ίου 1βηῖ οοληδίναίο, αἲ, Ἱακία {οσα παπα Ἰδία «ρίαϊο Γοοις Ίποθῃς 
Ῥτο Ίποργπα α0οθηδα οταζ.---208. ῥάπο πεβαλυταν ἆλοιφῇ, υβσβυτη. ΠΙπτη Ρήπριθάἶπο, 

α41ρθ, Ροποί Ῥεπε Ρᾷ5ϊ, σιάλου, εὐτραφοῦς.----200. πῷ ὃ ἔχεν Αὐπομέδων. Ῥαϊτος]ο, ἵπ 
οἷις βγα ανα, νολαηταίοπα, ΟΑΥΠΘ5 Ἱπαπ. ΒΠΥΠΗΙΓΘΓ τοπι]ς Αιποπιοάοι. ἀἰδδεσπηάας αὐ 
Αο]]]]θ. ἔλιεν, ὑπεῖχεν, Βόλο]. πια]πι ἀντειχεν.--τ21ο. εὖ µίστυλλε. Ἠωο οἱ 864. ν]α]- 
πη5 411 Α, 465. Β. 425. Ἡ. 317. οἱ νιάεμίππιις Ἱέεγαπα αΏδῖ, Ἱπρηϊπαῖς 04. Ξ. 439. δη- 
46 Εάπιωος πῖκί αποᾶ. Ἰ. ]. πιο Πρπογαπα Ίποθησδα, οχροοία(χ οατβοπιπη. αγάθη πα 
οορία, οπγηῖριις {ογγοπά[ς Ἰάοπσας οἳ φποά οπγπες δαΐο αἀερετραπίαςς αΏβί οίίαπα {4- 
τἶηα.----213. ὀβελοὺς πάνυσσε, ΡΟ 5ΙΠΡΙΙΟΙ ἐπίθει, ἔθετο. 5εᾷ ΟΠΠ ποίίοπθ ΕΟΓΠΙ ΡΟΥ- 
χθες, τιύ 4θ Πππεηδα Ρορίία Ο4. Δ. 54. αΏυί 4ς Ἠαδία Ροδίέα.---214. πρατευτάων ἐπαείρας. 
βα]οτα οορῖία, απῖθις νετ αἰγίπφιιο ἵπ εχίγεπαῖς ρα θις ἹππήΕίας, Γογίο αἰπαρ]οίίος 
Ἰαΐογο», νθ] αχα, αίας φίαἑπηίπα Γ60Γθη.----215. εὖν ἐλεσῖσιν ἔθηκε. α ἀῑδεεσππάα5 «Άγιος 

τερον. Παρὰ τὴν ζέσω. Κέραιρε.] Κάρ ἀκμάζονσαν. ᾿Αλοιφῃ.] Τῷ λίπει. 2909. 
να. Δέπας.] Ποτήριων. Εντυνω.] Πα- Ἔχεν.] ᾿Εκράτε. 311. Φώς.] ᾽Ανήρ. 
ρασκεύασων, εὐτρέπισο. 304. Ὑπέασ- 213. Στορέσας.] Καταστρώσας. ᾿Εφύ- 

σι] Ὑπεληλύθασι», ἔνδω εἰσί. Μελά- περθε τάνυσσεν.] “Ὑπερήπλωσε. 214. 

θρω.] Τῷ οἴκῳ. ᾿Απὸ τοῦ µελαίεσθαι Ἰάσσε ὃ ἁλὸς θείοο.] ἝἜπασσε δὲ τὰ 
ὑπὸ τοῦ καπνοῦ. 296. Κρεῖω.] ΊΚρεω- ἉἈρέα ὡλσί. θΘείους δὲ κέκληκε τοὺς ἅ- 

δόχον ἀγγεῖυ. Κάββαλε.] Κατέβαλε, λας. διὰ ἄσηπτα τηρεῖν τὰ πασθέτα. 

κατέθηκεν. ν πυρὸς αὐγῃ.] Περιφρα- Ἰρατευτάων.] Τῶν βάσεων, ὅ ἐστι, τῶν 

στικῶς, ἐν τῷ πυρί. 297. Νῶτο.] Ψό- λίθων, ἐφ᾽ ὧν οἱ ὀβελίσκοι τίθενται, 

αν, νωτιαῖον κρέας. Ἰίονος.] Λιπαροῦ, ἢ ὁπτωμένων τῶν κρεῶν. Οἱ δὲ, τῶν λα- 

τελείου. 3908. Συός.] Χοίου. Σιά- βῶν τῶν ὀβελίσκων, εἴπον κακῶς. Ἔπα- 

λοιο.] Εὐτραφοῦς, λιπαροῦ. 'Ῥάχιν.] Νᾶ- εἶρας.] ᾿Ἐπάρας, σηκώσας. 3915. Βὺν 

τον, ψόαν. ἐπεὶ κατὰ τοῦτο τὸ µέρς ῥἑλεοῖσιν.] ᾿Ἐπὺ τῶν μαγειρικῶν τραπε- 

ῥαχίζωται. Τεθαλυῖαν.] Θάλλουσαν, ζων. Δασυντέο, ἀπὸ τοῦ ἑλεν. "Η, 
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Πάτροκλος μεν σΊτον ἑλὼν επένειμε τραπέζᾳ, 

καλοῖς ἐν κανέοισω" ὠταρ κρέα νεῖμεν Αχιλλεύς. 

αὖτος δ' ἀντίον τζεν Ὀδυσσηος θείοιο, 

τοίχου του ἑτεροιο" θεοῶῖσι δὲ θυσαι ὀνῶγει 

Πάτροκλον, ὁ ον ἑτατρον ὁ ὃ εν ̓πυβὶ βόλλε θυηλάς. 

οἱ ὃὶ επ ὀγείαθ᾽ ἑτεῖμα προκείµενα, χείρας ίλλλον. 

αὐταρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος εξ ἔ έρον εντο, 

νευσ᾽ Αίας Φοίνικι' γόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς, 

πλησάμενος δ οἴνοιο ὀεπας, δειδεκτ᾽ Άχιληα 

Χαιρ' ο Αχιλευ" δοιτὸς μὲν εἴσης οὐκ ἐπιδευεῖς, 

27ο 
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224. δ Εαΐνιο ν. Οὺςς. [οτί Ειῖ πλη- 330. Πάτροκλο», Εὸν ἑταῖρον. 

200. ἐξίσης. σάµενος δὲ δέπας Γοΐνου δείδεκτ᾽ ᾿Αχιλῆα. 

ο Επαδία α]ησι]ῖς οοπν]νῖς αρροποπάα, Ροπίέαν 1. πηθάῖο ππθησα, ἐλεὸς, πάς οπγηθς 
θοίο ἵπ πα οἶη1ς πηρηδα αρροπαηζας σπα. ραπθ ἵπ οαηϊκίτο.. Ἀεηδα 5οΠοσί οι]- 
41θ 8ιιᾶ οδί Ῥτο ραΐῖπα οί Ῥτο ραϊεῖ]α, που οπ]αὶ δις, αιία Ίαπα ἵπ Ππιδέι]α. ἀῑκεθοία 
οατηςς αρροπιαπέαςς ααξ οΙαπΙΠΙΏ. παος ἴπ Οτίοπίς ομίποί.---218. Ἐκ πάνθιςο 5εάεραί 
Αολ]ος: φποὰ Ἠοποσϊς κἰσπίβοποπθπα ἔππα Ἠαρευαί, κατὰ τοίχου ποῦ ἕτέρου.---210» 
22ο. φηιιοά ραϊνῖκαπαῖ]ας τηάπς. οναῖ, 14 ππο Ῥαΐτοσ]ο ππαπάαξας, το]σίοςῖ πας οὉ- 
εογναίῖο, α 01Ο Ῥτο[θοζιτη 6556 αρρατοί εαοπίβοϊογαπα 1πογθπας ϱ11ρρθ ο εκ αρι]ῖς 
ἀοπηοκεῖοῖς ογίπα ἀπκογαπές οππα οδΙ νανοθπάΙ ρατν τεοδθοία Ῥτο Ῥτϊπηαῖς οβεττδίαιτ 
ἀῑῖς ἵπ οσα οοπ]οϊεπάα: Ἠου οί τὸ ἀπάρχεσβαι. Α]ίοι Ίοσις ποίαρῖ]]ς αἆ Ἠππο π]ο- 
τ6Π1 θσί (4. Ἐ. 422. 5. 446. 54.5 Ἄθο θσί αιιοά Ἰήο πιο γε]σίοδιις Φἱδρ]ίοθα.----θεοῖσι δὲ 
βῦσαι ἀνώγει. πα 5θηιιΒίχ ὁ ὃ ἐν πυρὶ βάλλε θυμλὰς, θ1185 Ἠαιιά ἁπδίς φαπί ρανίθ 
γ]οβῖπης» γοβθοία»: Ἠθοθςςθ θδί Αύειν ΠΟΠ 6556, θυµιώσαι, ι([]γε, 4ο φἱρηϊβοπία πῖος 
αλ ρίαιπα αὖ Ἡοπιετο Ίου θύειν 6556 νο]απέ σταητηα(1οῖς οἵδί τουίο οοηίθοπΟηί, ΠΟΠ. 
θ956 σφάζειν. 3223. Ὠϊσπιπα που Α]αοῖν Ιπσθπίο, ᾳαοά πιογατη Γεγ ραιι]]ο ἱππραεπ{ΠΙς. 
Ἔοπο φποφιθ Ίος, αιιοά Ῥπωπῖας νετα ρτανεγίς ΤἼγδεος, απ Γαοῖ]ο ρετεριοῖθραί, 
τοπα ατάπατη, οἱ Ἱπασπα πι ίοπς οΡρΙ5 6556, οππι ἆς το ΑΟ πιο]οσία εί αοειρα 
ἀἰσθασιις 5ἷε. 

22ς---3ού. []γαεῖς οταξῖο αά Αοἰή]]οπι. ἴπ ατα Ῥτίπιο δΙπΩπΠα ἀἰδοτίππεῃ, ἵπ απο 
ΑολνΙ νογκαπίαν, οχροπίές πα α ν. 247. Αοπετη εχκοαί οἱ Ποτίαίας, πὲ εαυνοπ]ας 
ΑολϊνΙς πίηαθ οππι Αρατπθιηποπθ ἵπ σναὔαπα τοάραςς Απσιπιεπς ταις αὖ Ἠοπεςίο, 
αἲ. εξ], ᾱ- παϊογαξίοπθ ρεβεϊςς αιιοᾶ Αοἰή]]αο αὐδοπίο ἨἩσοοίοτ Ἱππο]επίαοι 5ο Ιαοίαξ: 
απσά, Αολν]ς ἀε]οςς, πα]]ας ΑομΙ ραπεηίῖία Ίσοις οσίες ααοά Ίαπι α Ῥατοπία Ῥ6- 
Ἰθο πποπῖέα5 Βαογαῖ, τς Ιγασππόῖαπα οοπαρεσοθτδίς πα οππηεταί ἵ Ἴγεςος πιπποτα αὐ 
ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠΘ Ῥγοπηΐσεα, απίδτις οπραπα 1ο εκρῖεί, οἱ εἰπαί: αιιοᾶ. 5ἱ π Ίγα αἀνθινιις 
θ1Π1 Ῥθγαϊκίοτο Ῥ]ασθαί, σα]ίοπα απ]νοτςὶ οχετοῖιν 1ρ5ί ταΏοπεπι 6556 Ἠαδεπάαπι, 
πιοπο. 

335. δαιτὸς οὐκ ἐπιδευεῖς 801]. ἔσμέν. ΟΠηΐ58ο νθτῦο καὐφίαπ νο δα απϊηο τη] ἶς ἵπ 
Ἰοσῖς, αδῖ νθτρτα 4ποηις αοοοπηπποδαἴαπα εγαῦ. οὐκ ἐπιδεύομεν, καἶαίϊ 5πηας ο ρῖς Ίατ- 

λέα λόγων. Ἠόησε δ' ᾿Οδυσσεύς.] 7η- ὅτι ἐξ ἑλείων ῥάβδων ἦσαν πεπλεγμέναι 
- ν / ; ο λμωος 

τεῖται δὲ, διατί προαρπάζει τὸν λόγον ὁ αἱ μαγειρικαὶ τράπεζαι. ᾿Έχευεν.] ᾿Απὸ 
τῶν ὀβελίσκων εἵλκυσε. 3216. ᾿Ἐπέ- ᾿Οδυσσεύ. “Ῥητέον δὲ, ὅτι καὶ µάλα 

γειµεν.] ᾿Επεμέρισεν, ἐπέθηκε. 317. εἰκότως. Οὐδὲ µία γὰρ ἦν ἐλπὶς, προα- 
Κανέωσι.] Πλεκτοῖς κανισκίος. ἈΝεῖ- ποτυχόντων τῶν οἰκείων αὐτοῦ. ἸἘΕβοί- 

μεν.] ᾿Επένειμεν, ἐπέδωκε. 319. Θὔ- ἍΆετο δὲ, προεκκενώσας τὴν ὀργὴν, ἄνα- 
σαι.] Θυμιᾶσαι, ἀπάρξασθαι. 220. «γκάσαι τοῖς οἰκείοις πεισθηναι τὸν Α- 

Θυνηλάς.] Τὰς ἀπαρχάς. 3323. Νεῦσ᾽ ἈΧιλλέ. 924. Πλησάμενος.] Πληρά- 
Αἴας.] Διενεύσατο, φησὶν, ὅ Αίας τῷ σας, γεµίσας. Δείδεκτο.] ᾿Εδεξιοῦτο. 

Φοίνικι, εἰ Καιρός ἐστι τῶν πρὸς ᾿Αχιλ- 235. Εΐσης.] Τῆς ἰσομαίρυ. Οὐκ ἐπι- 
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ἦμεν ενὶ κλισίη ᾿Ἄγομέμνονος Ἀτρείδαο, 

ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦ νυν πάρα γαρ μενοεικέω πολλο 

δωίυσθ”" ἀλλ᾽ οὐ δαιτὸ ο οπηρὄώτου έργα μέμηλεν' 

ἀλλὼ λίην μέγα πῆμα, Διοτρεφες, εἰσορόωντες, 

δειδιμεν' εν δοιῇ δε, σαωσεμεν, ή ὠἀπολέσθωι 230 

πας εὔσσελμους, εἰ μη σύγε δύσεαι ἀλκην. 

εγγὺε γαρ νηών καὶ τείχεος αὖλι ἔθεντο 

Τρώες ὑπεθυμοι, τήλεκλητοί τ' ἐπικουροι, 

κειώμενοι πυρα πολλο κατα στρατον, οὐδ ἔτι φασὶ 

σχήσεσθ, ἀλλ ἐν νηυσὶ μελαίνησι πεσέεσθαι. 

Ζεὺς δὲ σφι Κρενιδης ενθεζια σήματα φαίνων 

ὠστρώπτει" Ἕκτωρ δὲ μέγα σθενεῖ (λεμεαίνων 

9 ο σι 

937. µενοξεικέα. 2289. ἐπηράτου Εέργα Ἱερ. ἐπήρατα ἔργα. 
234 νι]ς. κπάμενοι. 235. νι]ς. ἐνί. 

τοι α {6 αρροβί(ἶ5.---226, Τ. ἠμὲν---ἠδὲ 5ί Ἠηδο νοτο ΠἩοπιθτίσα δαηΐ, 86ηδΙΙς οί: {απα 
Ἰαμίο α- ἴο οχοθρ ππηιὶς Ἠΐο, παπι αὐ 1ρ9ο ΑΡΗΠΙΕΠΙΠΟΠΕΘ οκορί φοἰθπδ: νοΡΙΠΙ 
θριι]απά1. ποβίς ποπ εταέ οαρίάος ἄθ ερα]5 ποη αρίζας παπο.. Ναπη κἳ Ἰα ποεθροτῖδ, 
πιό {γε νου αγ: ερ] πθο Ιπάϊσοιηι5 αριά ΑραπιθηΠΟΠΘΙΗ, ηθο αριιά ἴ6ς 1. 6. πο. 
τηασίς αριιᾷ Αβαπιοιιποησι α παπα αριιᾷ ἴ6: νίκ πιασπαϊη Α ολ] ογαῖαπα [Ἴγδςος 
ΠπΗκθθί.----227- πάρεστι πολλὰ»---ὥστε σπινὰ δαΐνυσθαι, αὰ ερι]απά πα ᾽αρροδίία διηές τα 
Ῥι5 νοςοῖ Ποραί.-- 2325. δαιπὸς ἔργα, ἁπθζήις φποᾷ. ροδίθα δαιτὸς λθημα, Ῥτο δαῖ:.----2 
επι ρεγίοπ]ήπα ΡΓ5ΘΗ5 δἷέ απίθ 001105, 1Π πηθίΙ νΘΙΝΑΠΙΙΓ.-- 230. ἐν δι δὲ (νε], γί- 
νεται τὸ πρῶγμα, νε] γινόµεθα, ἐσμὲν, δισπώζομεν) ἢ (απῖά {ασεπάητη δἳζ. ὡς ἡμᾶς ἢ) σώ- 
σειν σᾶς νπας, ἢ (αὐτὰς) ὠπολέσθαι. 1π 4ΙδοτΙππΙπθ νειδαίαΓ τος, ΦΙΠΙΙΣΠΘ φογνα ιτ] πανθς, 
απ 615 οἷηί ρογ]έιτῶ, Ἡ. 6. αἨ Θᾳ5 ἵπηιις απη]ςκιιτ]. εἰ μὴ σύγε δύσεαι ἀλκήν. απίιθ, η]δὶ 
ἐα πασῖς νγίαίέο, 14 οδί, τήςὶ σι ἵπ Ῥησπαπα ργουθεδοτῖς δὲ απκί]]ο Εθγῖς.  Πθιτη Τ. 
86. αἶψα µάλ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύστο ὃ ἀλκήν. ἈΒἰπι]ο α]ίΘΓΙΠΙ εἰμένος ἀλκὴν . . 
385Ι.---232. αὖλιν ἔθεντο, αὐλίζρνται, Ῥτο ἐστρατοπέδευσα». Ἡ. 1. 4ο οαδιτῖς ποοίιι Ῥοβ](ΐς, 

Ῥεγποσίαπῖδιις πα Πίρας δα ἀῑοτ Ειδί Τναρίοϊ, ας Βιπρίάςς ἵπ Ἠλοσο, Ττο]απῖς ἴθη- 
{οσία αβείρπαναπι,  Ν]]ας 15 ππαπ]οπος, ν]ρῖ]ας {απποπ, ααλΙρ]ίας 6556, ΠἨνο 56- 
αποπεῖ νΙάευίπς. Μος 234. στρατὸς εσί, 4 Ἠκάσπι οορΙῖς ποοίθιη 5ῦ 4ἱο ασοηρτιςς 
αιοᾷ. ΦΕΓΙΟΡΗΠΙ 1Ἴδιῖ Ε9δθί τὸ σσρατόπτδον----2340 6. φασὶ δὲ, ἡμᾶς (ΑἈτρῖνος) οὐκέτι σχή- 
σεσθαι, ΟΠ. ]οσ1Πά ΙΠΙΤΟΝ, δα Ὀδ (105 ΠοΟς 6558, ἀλλὰ ἐμπεσείσθαι νηυσὶ, 584 ΙΠ ΠΒΝΘΡ 
Εαρίέινος οἱ ἀἰδοθεδιανγος. οἳ. 1ΠΗ. αἲ Λ. δ22. 822. δἳ Ῥ. 627---090.---336. ἐνδεξια σήµατα 
Φαίνων ἀστράπτε ρ πϊθίοης απραγίαπα Γαδέαπη, κο]σθί, βα]παίπα οἱ (οπίίταα: να]σαχίς 
τβ{10 θ596ἱ ἄστ πρώπτων φαίνει. Ἠορρίοῖί αζεπα 881Ρ. Θ. 122. 54. Το. δ8ᾳ.----23/. μέγα σθένεῖ 

δευεῖς.] Οὐκ ἐνδεες. 3226. ᾿Ημὲν ἐνὶ αὐτάρκη. 32285. ᾿Ἐπηράτο.] Ἔπερά- 
κλισίῃ ᾿Αγαμέμνωος.] Διατί τὸν ἐχθρὸν στου, καλῆς. ἠδείας. 330. Ἐν δοιῃ.] 

οὕτως ὠνόμασε προπετῶς, οὐ προθεραπεύ- Ἐν δισταγμῷ, ἐν διχοστασίᾳ. 3231. 

σας; “ΡῬητέον οὖν, ὅτε εἴτε ἐνδεικνύμενις Δύσεαι ἀλκήν.] ᾿Αναλάβης τὴν δύναμίν 

᾽Αχιλλεῖ, ὅτι πρότερον ἑβρίσας ἱκέτης σου, καὶ κατέλθης εἰς τὸν πόλεμον βοη- 

καθέστηκε.. Ἡ πάνυ ῥητορικὸς ἀνὴρ εἰς θήσων. 3932. Αζλι ἔθεντο.] Τὸν αὖ- 

φιλίαν ἀμφοτέρους ἄγει. καὶ τῇ τρα- λισμὸν ἐποιήσαντο, ἐστρατοπέδευσαν. 
πέζῃ δυσωπῶν, καὶ µόνον οὐ τοῦτο λέγων 934. Κπάµενωα.] Ἰαύσαντε. 3235. 

ὧς' "Ὁμόσιτος αὐτῷ δι ἡμῶν γεγένησαι. 3ὙΣχήσεσθαι.] ᾿Ανθέξειν, ἀντιστῆναι. Τε- 

καὶ γὰρ ἐκείου καὶ σοῦ µετεσχήκαμεν σέεσθαι.] Ἐμπεσεῖν. 2936. Ἐνδέξια.] 
τραπέζης. 3327. Πάρα γάρ.] Πάρεστι ᾿Αγαθά. Φαίνων.] Φανεροποιῶν, δεικνύς. 
γάρ. Μενοεικέα.] Τῷ μένει εἴκωτα, 3237. Βλεμεαίνων.] Διὰ τοῦ βλέμματος 
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αίνεται ἐκπάγλως, πίσυνος ΔΙ, οὐδε τι τίει 

ὠνέρας, οὐδὲ θεους, κρωτερή δὲ ἑ λύσσα δέδυκεν. 

ὠρῶται δὲ τώχιστα φανήµεναι Ἠώ δίαν" 249 

στεῦται γαρ νηῶν ὠποκόψειν ἄκρα κόρυµβα., 
αὐτάς τ᾽ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρος, αὐταρ Αχαιους 

διώσειν παρα τήσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοὺ. 

ταῦτ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μὴ οἱ ὠπειλως 

ἐκτελέσωσι θεοὶ, ἡμῶν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη 

Φφθίσθαι ενὶ Τροίη, ἑκως Αργεος ἱπποβότοιο. 
ἄλλ᾽ ἄνα, εἰ μεμονάς γε, καὶ ὀψέ περ, υως Αχαιών 

τειροµένους ἐρύεσθαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγοοῦ. 
αὐτῶ τοι μετόπισθ᾽ ὄχος ἔσσετωι, οὐδὲ τι μηχος 

ῥεχβεντος κωκοῦ ἔστ ἄκος εὑρέί. ὤλλα πολὺ πβὶν 
φρόζευ, ὅπως Δανασϊσι ὠλεζήσεις κακον ἦμαρ. 

245 

259 

930. δέ Εε. 243. νυ]ρ. ἀτυζομένους. 
248. 1ος. τειροµένους ῥύεσθαι. 

32358. [οτίθ, μηδέ τι τίει. 
244. µή Γοι. 246. Γεκάς. 

βλεμεαίνων, βρέµων ηποὰ Ίπτα Θ. 337. νά πημΝ.----238. πίσυνος ΔΙΣ, τεδρὶοί ν»5. 236, 237. 
απιδρῖοία, αμα) βἳῖ 5δοππάα ἱπίευρτοίαίαγ.---οὐδὲ τι πίε πθο νονδίατ, πιθιῖ ταῖοπεπα 
Ἰαμοί, οὐ λόγον ποιεῖται. ἴαπα ἴΕΠΙθΥΟ τιὲ οππα Ἱππρθία, ΕΗΥΘΗ5, ΠΠ]]ο ἀεογαπα. Ποπιί- 
πππ(ιθ τεδρθοία. 1ο σίειν τὴν δίκην θεῶν.---24 1. στεῦται γὰρ, λιαβεβαιοῦται. ὑπισχνεῖ- 

ται. πα Ίατα Γ. 84. Β. 507. ἀποκόψειν ἄκρα κόρυµβα. νο]απῖὲ να]βο ἀκροστόλια 6558, 0165 
ν]ρίοπον Ῥτο πποππηθπίο ἀθάίσατο φοἰθγοηές αἱ Ιδία δαηέ ἵπ Ῥτοτας Ττο]αηϊ τἉνες 
Ῥαρρίρης ἵπ. Πείας νευκὶς κίαπίος αἀοτ 5απί α- Ῥαρρίρη», ο αὐδοίπάετο ἀεβιιογε εαγτη 
Ρατίες εκίγετηα», τε]ίφια Ρατίο Βαπηπηῖς ἀαία. Ἀαπί θΓρΟ κόρυµβα, ποπιίηθ ποῖίοτε τὰ 
ἄφλαστα, αρ[ικἰγία, κορῶναι. Ἡ. Ο. 17. δὶ Ἰααιθ, ᾳιιοᾷ Πθοθδδε {ππεπ ποῃ εδί, 4 
{πορερῖς οορἰέαπά πα θδί, Ῥούιξ εἰ Ίδία Ρανς εχίτοπια αρ]αςίτὶς Ῥτο (ΓορεΡο Μαρετί εξ 
αν οοπδεστατί: Ῥτο νἱοοτία Ρεϊπηϊ(]ς. ὀθινομένους ὑπὸ καπνοῦ αἱ ἵπ εχοῖἀειά]ς Γαν]8 
αριά Ομήπζαπα ΤΠ. 222. 5ῇ.----244- (κατὰ) ταῦτα. διὰ παῦτα, δ) ὅ. «2460. ἑκὰς Άργεος. 
ΤἼγαεοπα Ἰοηαί εοβίία: αὲ αρρατθαῖ, ἵρδαπα Ατροζάσιη ἱππόβοσον Ἠπλιο αἀπποᾶυτη ]αΐε 
ἀἴσταπη 6596 οπιΠΙπΟ 46 (τασῖα.---24Τ. ἀλλ ἄνα, καὶ ὀψέ περ υἷας ᾿Αχαιῶν ἐρύεσθαι, 
Ῥγεδίαί ᾖ1ηρθγθ.---240. οὐδὲ τι ηχος ἔσται, οὐδεμία μηχιανὴ γενήσεται, ἀμήλιανον ἔσται, 
εὗρεῖν ἄκος τι, βεραπείαν πινὰ, χακοῦ ῥεχθένσος Ἡ. 6. ἀνήκεστον κακὸν ἔσται. ἈΝΙςί οοπίρηᾶας 

ἔστ᾽ 6956 Ῥγο ἐστί, ἔπππ ρθς φοηίεηίαπι ἀῑοία αοοἲρθ. Γαοίαπι οηίπα Ἰπβεσθιπα τεάά1 
πθηι]ξ. 

αὐτοῦ προθυµίαν ἐπιδεικνύμενο. 338. Μαραντικοῦ, φθαρτικοῦ. 243. Δγώσευ.] 
Πίσυνος Δῆ.] Πεποιθὼς τῷ Δι. θαῤῥῶν. 

Οὐδέ τι τίει.] Οὐ τιμᾷ, λόγον οὐ ποιεῖ- 
ται. 330. Λύσσα.] Μανία. Δέδυκεν.] 

Ὑπεισῆλθεν, ἔχει. 249. ᾿Αρᾶται.] Εὔ- 
χεται. 241. Στεῦται.] Διαβεβαιοῦται, 

"Άκρα κόρυμβα.] Τὰ τῶν 

νεῶν ἀκροστόλια. Διατί δέ φησι πρῶ- 
τον ἀποκόπτει, εἴθ οὕτως τὸ πῦρ ἐμβάλ- 
λει; Ἐπειδὴ ἐπὶ τῶν ἀκροστολίων ἦσαν 

ἀγάλματα καὶ εἰκόνες τῶν θεῶν. ᾿Εκκλί- 
γων οὖν τὴν τῶν θεῶν ὀργὴν, τοῦτο ποιεῖ. 
2432. Ἐμπρήσεν.] Καΐσειν. Μαλεροῦ.] 

νο. 1. 

ὑπισχνεῖται. 

᾿Ανελεῖν, φονεύσειν. ᾿Ατυζομένους.] Ἐκ- 
πεπληγµένους, τεταραγµένους. 345. Αἴ- 
σιµον.] Πεπρωμένον, εἱμαρμένω. 246. 
Φβίσθαι.] Διαφθαρῖναι. 3947. ᾿Αλλ 
ἄνα.] ᾽Αλλὰ ἀνάστηθι. ᾿Αποκοπὴ ὁ τρό- 

πος. Εἰ µέμονας.] Εἰ προθυµῃ. 248. Ἔ- 
Ρύεσθαι.] 'Ρύεσθαι, σώζει. 3240. Μῆ- 

χος.] Νηχάνηµα, τέχνασμα. Οὐδέ τι 
μῆχος “Ῥεχθέντος γε κακοῦ ἔστ᾽ ἄκος εὑ- 
ρεῖν.] ᾽Αμήχανον δὲ λοιπὸν, μετὰ τὸ πρα- 
χθηναι τὸ κακὸν, θεραπείαν εὑρεῖν αὐτοῦ. 

αςο. "λκος.] Ἴαμα. 251. ᾽Αλεξήσεις.] 

3 Ἡ 
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ῶ πέπον, ἡ μεν σοί γε πατηρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς 

ἥματι τῷ, ὅτε σ᾿ εκ Φθης Αγαμέμνοι πέμπε" 

τέκνον ἐμὸν, καρτος | μεν ᾿Ἀθηναίη τε καὶ Μρη 

δώσουσ., αἱ κ δω: συ δὲ µεγαλήτορα θυμον ος 5 

ίσχειν ἐν στήθεσσι" φιλοφροσύνη γαρ ἀμείων' 

ληγέµεναι δ' ἔριδος κακομηχάνου, ὄφρα σε μαλλον 

τίωσ᾽ Αργείων ἤμεν νέοι δε γέροντες. 

ὣς ἐπέτελλ' ὁ γερων" σὺ δὲ λήθεαι. ἀλλ ἔτι καὶ νον 

παύε, ἔα δὲ χόλον θυµαλγέα. σοὶ ο Αγαμέμνων 26ο 

άξια δῶρα θιδωσι µεταλήξωντι χόλοιο. 

ει δὲ, συ μέν μευ ὥκουσον, εγῶ δε κε τοι καταλεζω, 

ὅσσα τοι ἐν κλισίησιν ὑπέσχετο δῶρ Αγαμέμνων: 

ἐπτ᾽ ὠπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσσῖο τάλαντα, 

αἴθωνως δὲ λέίβητας ἐείκοσι. δώδεκα ὃ ἵππους ούς 

πηγοὺς, ἀθλοφόρους, οἳ ἀεθλια ποσσὶν ὥροντο. 

οὗ κεν ἀληῖος εἴη ἀνηρ, ο ὦ τόσσα γένοιτο, 

οὐδέ κεν ἀκτήμων ἐριτίμοιο χρυσσῖο, 

ὅσσ᾽ Ἀγαμέμνοος | ἵπποι ἀθθλια ποσσὶν ὥροντο. 

δώσει ὃ ἑ ἑπτα γυναϊκας ἀμύμονα ἔργ᾿ εἰδυίας, 27ο 

Λεσβίδας, ἃ ὧς, ὅτι Λέσβο ε εὺ κτιµένην έλες αὐτος, 

εξελεθ’, αἳ τότε κάλλει ενίκων φυλα γυναικών. 

τας μέν τοι δώσει, μετα ) ἔ εσσεται, Ἡν τότ᾽ ὠπηύρα 

κούρην Βρισηος καὶ επὶ μέγαν ὄρκον ὀμείται, 

μήποτε τῆς εὐνῆς επιβήµεναι ἠδὲ μέγηναι, 276 

η θέμις ε εστιν, ἄναξ, ητ᾽ ἀνθρῶν, ἡ ητε γυναικών. 

ταύτα μεν αὐτίκο πάντα παρεσσεταν εἰ δὲ κεν αὖτε 

ο58. νι]ρ. τίσωσ’. 265. ἐξείκοσι. 27ο. ἀμύμονα (νι]σο ἀμύμονας) 

Γέργα Ειδνίας. 271. νι]ρ. ἐὐκτιμένην. 276. ἐστὶ, [άναξ. νυ]ς. ᾗ θέµις. 

252. Ἠερεβία Ίο φιπί ες φαρεγίοπί δις {επιροτίρας, 50. ἀἰδοθαδαπη Αολί]ής, ποία 
Ί]α Ἰαιά ἀπβίο οκ α]ῖς οαυππίρας, ο οπής οοηβαία Πέ αἰίοτα Ἠίας, Πίας Ῥατνα 
1μοδομαῖ, οτι οπγπιῖπς Ογρτίο. Αμα, υπ ας Ἰλαπα ἀῑδορδιπα δρεοίαηίς Υ. ΠΕ, 438. 
5ᾳ- Δ. τόφ---ῄο. ----δ. Φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων. Ῥτο ἀγαθή. 31π οοπιρατα(ῖνο αοοῖρεταε 
τηηνΊν, εγαἰ ἀμείνων ποῦ θυµου µεγαλήτορο. Ῥαπί 1 ορρο»ίία: πποάετα (ο απΙτπαδᾳαθ 
Ρ]ασαβ]]ς, οἱ ἵνα απὶπαϊ Γογοςῖς Ῥοτνίσακ.---257. ληγέµεναι δ ἔριδος Ίάειη φοᾷ πιοχ 
παύεσθαι. οπα Ίου αἆ Ργδεης ᾖαγρίαπα οαπα Αβαπιθπιποποθ τεζοιτί πθηιθας: οπιπΊπο 
οδί, αὐκίποε, τονοσα {6 αὐ Ίτα. 

263 αἱ 2990. ]α1η 8αρτα Ἰθοῖ νθιδιις 122. 54. αἆ 6οπιιπῃ Ιέαφιιθ οχροδΙίοπθπα εδ το- 

ἨῬοηθήσεις. 254. Τέκνον ἐμόν.] Προσλη- «γέμεναι.] Λήγειν, παύεσθαι. ἹΚακομηχά- 

πτέον' τάδε λέγων. Ἱάρτος.] Δύναμι. νου. Κακὰ ἐργαζομένης. 3269. Θυμαλ- 

256. Ἴσχειν.] ᾿Ἐπέχει, παύει. ΌΦιλο- γέα.] Τὸν τὴν ψυχὴν λυποῦντα. χαλεπόν. 
φροσύνη.] Φιλοφρόνησις, φιλία. 357.Λη- 261.Μεταλλήξαντι χόλοιο.] Παυσαμένῳ 
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ἄστυ μεγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἁλαπαάζαι, 

να ἅλις Χρυσου καὶ χαλκου νηήσωσθαι, 

εἰσελθων, ὃ οτε κεΥ δατεώµεθα ληίδὶ Άχαιιοι. 38ο 

Τρωϊάδας δὲ γυναίκας εείκοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι, 

αἲ κε μετ' ̓ Αργείην Ἑλένην κάλλισται ἔωσιν. 

εἰ δὲ κεν Ἂργος ἠκοίμε)) Αχαιίκον, οὔθαρ «ἀρούρης, 

γαμβρος κεν οἱ ἔοις' τίσει δε σε ἴσον Ὀρεστη, 

ὃς οἱ τήλύγετος τρέφεται θαλίη ε ει πολλή. 285 

τρεῖς δέ οἱ εἰσὶ θύγατρες ε εγὶ μεγάρῳ εὐπήκτω, 

Χρυσοθεμις, καὶ Λαοδίκη, καὶ Ἰφιανασσα" 

τάων, ἦν κ᾿ εθέλησθα, φίλην ὠνώεδνον ἄγεσθαι 

πρὸς οἶκον Πηληος" ὁ ὃ αὖτ ἐπὶ µείλια δωσει 

πολλω μαλ᾽ 2 ὅσσ᾽ οὔπω τις εή ἐπέδωκε θυγατρὶ 499 

ἑπτα δὲ τοι δώσει εὖ ναμόμιενα ̓πτολίθθρα, 

Καρδαμύλην, Ἐνόπην τε, καὶ Ἴρὴν ποιήεσσαν, 

Φηρώς τε ζαύεας, δ᾽ Άνθειαν βαθύλείμον, 

καλην τ Αίπειαν, καὶ Πήδασον ὤμπελοεσσαν' 

πασαι ὃ ἐ έγγυς ὡλὸς γέαται Πύλου ἡμαβόεντος" 305 

εν δ ̓ὤνδρες γαίουσε, πολύῤῥηνες, πολυ(βουται, 

ο κέσε θωτέησι, θεὺν ὣς, τιμήσουσε, 

καί Το ὑπο σκήπτρω λιπαρας τελέουσι θέµιστας. 

ταυτά κέ τοι τελέσειε µεταλήζωντι χόλοιο. 

εἰ δε τοι ᾿Ατρείδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι μαλλον 39ο 

αὐτὸς, καὶ τοῦ δώρα" συ ὃ ἄλλους περ Πάνα χαιους 

Τειροµένους ἑλέαιρε κατα στρατον, οι σε, θεον ὢ ὡς, 

τισουσ᾽ . ἤ γάρ κε σφι μάλα μέγα κὺδος ἃ αροίο. 

νυν γάρ χ Έκτορ' έλοις, επεὶ ἂν μάλα τοι σχεδον ἔλθη, 

378. Εάστυ. 370. νυΊα Εάλις. νι]. γᾖας. 281. ἐξείκοσι. 

284. κέ Εοι ἔοις----σε Εῖσον. 285. ὃς [οι. 566. δέ Εοι. 

ο87. Ειφι[άνασσα. 3989. ἀνάξεδνον. 380. πρὸς Εοῖκον. 7 ρ 
209. τις Γῇ. 302. Ῥθηί]. θεὺν Γώς. 

ουπά πα. 272. ἐξέλετο, ἐξαίρετα ποοθρῖε, νο εἱρῖ φιτηςὶ.---1οο. ἀπήκβετο κηρόθι μᾶλλον, 
ρτο ος μάλα ἐν κίαρο ἐν «πρ η οοτάθς φιιοὰ θἳ »ηρόθεν, ἔκ κΆρος. 6Ἡ απίπιο. 
--ᾷοα» ᾗ γάρ κὲ σφ, µάλα μέγα πῦδος ἆροιο Ῥοβδεῖ 6556: ἔτι ἐῆῆίκ, λολϊν]8, Ίπαρπαπι υἰοίο- 
τίαπι, οἱ ει εα ἰαιάεπι ορεσφιιο, οοπιραναδὶε ς Ῥτορίος 5644: ἴάπιεα ργαίας πουῖρενε 
ἓν σφ,, αριά εὐς, παρ αὐτῶν, νεὶ ιί ον Π. 54. πρὸς πάντων Δαναῶνν 5ἴοηιε εοησίς5α Ῥοθ- 
τατη, ἀ4οοει ᾳποφθ ον ΥΕΓΕΙ5 55ρ. Δ. 05. αρροδίέις: πᾶσι δὲ καὶ Τρώεσσι χάριν καὶ 

χὔδος ἄροιο ΡΟ ἐν. παρά.---νῦν γὰρ---οιπαι πίθα τηυσῖς Ἱπο]δαπα 56 {επογο Ἠροίος οι 

τῆς ὀργῆς. 3262. Καταλέξω.] Καταρι- Κηρόθι.] Ἐκ ψυχῆς. 391. Παναχαιούς.] 

θµήσω. 399. ᾿Απήχθετο.] Ἐμισήθη. Πάντας τοὺς Ἕλληνας. 3090. ᾿Απηλε- 
3Η 2 



420 ΙΔΙΑΔΟΣ 1. 31ος---318. ἹπΕ- τος. 

λύσσαν ἔχων ὀλοήν' ἐπεὶ οὕτια φησὶν ὁμοῖον 395 

οἱ έμεναν Δαναῶν, οὓς ἐνθοδε νηες ἔνεικαν. 

Τὸν ο ὠπαμειβόμενος προσεφη πόδας ὦκυς Αχιλλεύς: 

Διογενες Λαερτιάδη, πολυμηχαν᾿ Ὀδυσσεῦ, 

χρὴ μεν δη τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἄποειπειν, 

ἤ περ δὴ Φφρονέω τε, καὶ ὡς τετελεσµενον ἔσται, 810 

ὧς µή μο τρύζητε αρήμενος ὤλλεθεν ὄλλος. 

Εχθρος γάρ μοι κένος όμως ̓ Αίδαο πύληση, 

ὃς χ ἕτερον μεν κεύθη ε εν) Φρεσὺ, ὤλλο δὲ εἰπη. 

αὐταρ ε εγων ερέω, ὡς καὶ τετελεσμένον ἔσται. 

οὔτ' ἐμέ Υ᾿ ̓ Ατρείδην Αγαμέμνονα πεισέµεν σίω, 315 

οὔτ ἄλλους Δαναούς' ἐπεὶ οὐκ ὥροι τίς χάρις ᾗεν, 

μάρνασθαι δηίοισω ε επ ” ὠνδράσι νώλεμες αἰεί. 

ἴση μοίρα µένοντι, καὶ εἰ μόλα τις πολεμίζοι" 

305. ὀλοξή». 306. [οι. 300. ἀποξειπεῖν. 311. νι]ς. παβήμεναι. 
3419. ᾿Αβίδαο. 3 13. νι]ς. κεύθει---βάζει. 314. γι]ς. ὥς µοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 
315. νι]ς. οὔτε µέ γ’. 317. νΙ]Ρ. δηΐοισι μετ’ ́ ἀνδράσι. 318. Είση. 

Τνο]απίς ΠΕ. 352. δῇ----305. ὁμοῖον ΡΥΟ Ῥαγεπι, ἄξιον, 
897---420. Λος οταξῖο, νατίείαίο οἱ οοποαοπο αβεούππα πήταβηἶ5, αιια]ῖς 

6556 ο]θί Ποπαϊπ]ς ρ]ον] οπρία!, 5αρετΏῖ, μειν]οαοῖςς η] σοπεγοδῖ: αἱ ϱ/αδάεπι 
οοπίπηθ]ία αβεοξῖ, αἀθοηθ Ίτα Εατοπϊς: Ῥτοπηέ α]α, αΠα εὔαπα1ξ Ἰποπαίθ, γοἰίτασίαί, 
Ἱρταῖ, Ἱπάϊρπαασ, τοπ σέ 56, ππαίας, οοπᾳαθηζατ, αἰοτοαίατ. Ἠίπο ογαΒο 5Ώρε 
αβταρία, ἀπίθνπαρία, Ἰήαπς.  Πα]σαπα οοπιπιεπάαία ]α πα σαπα αἰίοτα Ἅ]γκεῖς αὖ αἩπ- 
Εφιῖς, 6 αὐ 1ρ5ο Ῥ]αΐοπο ἵπ Ηρρία ϱγ.. Ππσοπίαπα αρεγίππη, οππάΙάπτη, 5πηρ]ος, 
(ἁπλούστατον αρ. Ῥ]αϊ. Ἱ. ο.) Αομ]Ης εὐἶαπι Ττασίοί εκ Ιρεπὲ: Ἰαάαίασ Ίοοις Εατίρ, 
1ΡΗ16. ἵπ Απ]. 926. 

8ο8---217. Ὠνασῖκα τθοιδαί φοοϊείαίοπι οἩπῃ ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠΕ οὗ αακίαπα «άγθυρις 
ἜἘνο]απος ΑοἨ]]ες. σππα (0 18----219.) διροπίογαπη Ἰαβογάπα Ῥτο θο εί Αολίνίς δικορρίο- 
ΠΠ ΟΠΗΠΙΠΟ ππ]]απα Εγαοξανη ἐπ]οπςς οοπίτα (221---174.) Αραπιεπιποπ Ῥοῦοτα φ1)- 
ας 51ΡΙ αττορανοτῖτ, 5ο νθτο οὔίαπα ππαπογα οὗ νγιπίθια ἀαἴο Εγιιδίταίς οἷὲς αἴηιο ἴπ 
Ίπας Ἱπ]ατία οπατταπᾶα, 6/αδηιο αἆ Αολῑνογιπη ομ155απι εβεοῖς, οἱ ἀἴδορσιις ει τη π]ς 
ΙΠ]θοίί5, οροταπα Ἱπρτίπαϊς ροπῖΐ πππποτα αἲ 6ο οὐ]αία αρογηῖί, εἰεναί, το]ἰοῖέ, αἱ ἵπ 
οοΠΣΙΙΟ ἀἴκοθδδας 5ηί ραγαπα1 ρευδἰςς 374. 54. Ἠκδθφι αχ απίθπη πππο Αολλῆ]]ος, αιοά 
αηΙπαίια5 ογαί, Α. 349. 5η. 

390. τὸν μῦον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, οκ αΠίππο, Ἠμ6Γε, ἀποτόμως, διαῤῥήδην, θά1σετε, ταξ 
αΠΡΙ ἀποφάσθαι.---Λ11. ὧς µή µοι πρύζητε. τρύέειν ᾳαοὰ Ῥτορτίε θδὲ Ῥι]]ογιτη ανίατη 
οί ραλαπαρίυσης (θεα ἑωγζς αὖ πιο αριιά πρι.) παπο θ5έ, απετεπάο Πηκίατο. 
στα 122 3" ΠΒΠΙ Ππβεπίπα ππθητη αὖ οπιπί φἰπππ]αίίοπθ αιιὲ ἀἰκιππα]αίίοπο αὐΠοντεῦ. ὁμῶς 
᾿Αἴΐδαο πύλησι», εκ ΑπϊΠΠΟ ΦΕΥΠΠΟΠΕ: “Αδ2υ πύλαι ἴπ 60 δαπί Ἴρδα 4ΟπΠΙ15. αορῖα Οτα, 
αῑσία Ῥτο ]ουῖς Ιπ{ετῖς οἳ ἴρσα πιοτίθ. «απι απίεπι Ἠαάθς 56 Ότοις οσ πάντων στυγε- 
θώτατος» Ἰ. Ύ. 65. οἰκία---τώ πε στυγέουσι θεοί περ' Πας Ἡοππο ΙΠΥΙΦΙβεΙπιας Ἱέα ἀθο]α- 
ταίΓ.----3 15. ΟοπκΗ παπα τη οί, αξ πι]]ο ππσάο πῃθ Πθγαπα αά απππα εοπ]απρεπάα 
αἀάποῖ ραίας, οππα (ατα Ἱπργαίας ἵω πιο νο]αηίαίες εχρενίιις οἵτα: Ίου ἴθυ οχαΠξ ν»5. 
318, 9. 329. αβεοίιι ΙΠΟΕΗΒΙΙ5.----315. ση µοῖρα µένοντι, καὶ εἶ µάλα τις πολεµίζη. Υ0ἱ6- 

γέως.] ᾿Αποτόμως, σκληρῶς, ἢ ἄπαγορευ- Ἱρύζητε.] Πολυλογεῖτε, γογγύζητε. ᾿Α- 
τικῶς, κεκριµένως. ᾿Αποειπεῖ.] ᾿Απαρ- πὸὺ τῆς τρυγόνος η µεταφορά. 312. Ὁ- 

»ήδασθαν. 810. ΄Ἠπερ.] Ὡς, καθά- µμῶς.] Ὁμοίως ἴσως. ᾿Αἴΐδαο πύλησι.] 

περ. ΄Ἡπερ δὴ φῥοέω τε.] Γράφεται Τῷ θανάτῳ. Περιφραστικῶς. 313. 

καὶ, Κρανέω. ἵ) Ἠ, τελειώσω. 311. Ἰεύθει.] Ἰρύπτει. νῦν δὲ, ἐνθυμεῖται. 



πην ος. ΙΛΙΑΔΟΣ 1]. αᾱ10----3343. 49] 

» ᾿ . Δ ” ΛΑ , / 

εν δὲ ϱᾗ τιμῆ ἠἡμεν κακὸς, ἠδὲ καὶ εσθλός. 
ών ο δη ν » / αν -ᾱ , 

κότθαν ὅμως οΤ αΕεργος ἄνηρ, ο τε πολλα εθργῶς. 330 
΄ » / ” -- 

οὖὐδε τι μοὶ περίκειται, επεὶ πάθον ἄλγεα θυµώ, 
3 ᾽ κ /. 

αἰεὶ ἐμήν ψΨυχην παραβαλλόμενος πολεμίζευ. 
κ 3 [ο ὁ -” / 

ὡς ὃ ὄρις ὠπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρησι 
’ ᾽ ᾿ ο ν ΄ ς 2. » 

µάστακ., επεί κε λά[βησι, κακὼς δέτε οἱ πέλει αὐτῇ: 
ε ος Ἀν Ν κ ακς » ς 

ὣς καὶ ἐγὼ πολλῶὼς µεν ὠύπνους νύκτας ἴαυον, 335 
” . « η ) 

ηματα ὃ αἱματόεντα διέπρησσον πολεµίζων, 
. , π.. ” / 

ἀνδοόσι µαρνάμενος, οαρῶν ενεκο σφετεραων. 
α. λ κ Ν / 3 / κ αἱ ” 

δώδεκα δὲ ζὺν νηυσι πόλεις ὠλαπαζ ὠνθρώπων, 
Ν ο ο / ο δν ο. 

πεζὸς δ ενδεκώ Φημι κατα Τροίην ερί(θωλον" 
ς ; κ : ν 

τόάων ἐκ πασέων κειμήλια πολλα καὶ ἐσθλα 330 

ἐζελό νπά έων ᾿Αγαμέμνονι ὃύσ ζελοµην, και παντα φερων γα µεµνονι ὀοσκον 
ι] ε 3 ΄ Ν Γ. 

Ατρείδη" ὁ ὃ ὄπισθε µενων παρα νηυσι θοῇσι, 
Π ο ο. Ἅ νο Ας ”’ 

δεζάμενος, δια παυρα δωσάσκετο, πολλα δ εχεσκεν, 
9 

330. ἀεργὸς----Γεξοργώς. 324. νι]σ. κακῶς δ᾽ ἄρα οἳ. δέ τε οι. 
425. Γώς Βεηί]. 328. νι]µ. δὴ) σύν. 

Ῥαέ ἀἴσενο τῷ μὴ πολεμίζοντι καὶ τῷ πολεμίζοντι, µαγομένω. τῷ μένοντι, ἀεδιάεπῆῖ, 
Ῥαρπα αὐδπεπεῖ, ΤΠΕ. 3332. ὄτισθε µένων παρὰ νηυσί. ἨΒενροπάθί παίοπι Ἱπρείπηϊς α Ιδία 
3093. οἵ σε, θεὸν ὣς, τίσουσι.----3320. κάτβανε. θεῖε αοοἰρΙθηΔ Πα ΡΟ χαταθνήσκε. (θπετᾶ- 
ος οῖο αομίθπίῖία Ἱπβονας: οεσπτηβίέ, οεσπηῦετο φο]θοῖ, οἱ ἵσπανις δὲ Γογᾶς: οτι 
κοπίσηιἶἷα Ἰοοῖ ἑαπέισα Ἰου τοηπήτεγεε: πέταπιφαθ θοάσπι Ίου Ἠαβοτί.---331. οὐδὲ τί μοι 
περίκειται. περιγίνεται. Οἴοζιπηα αἆ ΓΟΓΙΠΑΠΙ τοῦ, περιπομῖσθαι, Βο(ίσετε, περιεῖναι, περισ- 
σὸν εἶναι. πἰλΙ] ργοῖραϊ Ῥγα ορτοτῖς, ααὶ Ῥτῶζα ρατίοτη ποῦ ΠΙΠΙΙ5, 41 6ᾳ0, ἃ0- 
αἱρίαπε, Ἠαῦθο.---3323. ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος, (ώς) πολεµίζεω, νε] τῷ π. ηποὰ α[ας 
θ996ὲ πολεµίζων, ιιὲ δα πα ν5. 326. ἐν πολέμω, μάχη, κιδυνεύων. νΙίαπη Ῥετίοι]ϊς «0Πι- 
πητίοπᾶο, οὐ[αεπάο.---3323. εκ εκεπιρ]ατα φο]οἱ ιά ληῖς το αἰἴογατ φαἰαίζθ. ὧς 
προφίρη µάστακι, ἐπεὶ λάβη κε (τι. απ Ἰπιθ]]]ρο τροφὴν) αποάσπηε ἴ]α οὔεπάετίέ, αξ- 
Εοτί ρυ]]ῖς θὲ 008 5110, µάστακι, Ρτοῦεί.----324. κακώς δ ἄρα οἱ πέλει αὐτῷ. πῖ 18. 54. 
σύφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἦν. θι0ᾷ α]ῖς κακῶς εἶχέ τις. πηα]ε 9ο Ἀδρεύας.---327. αἱ ᾱ- 
αρες, γυναῖκες, σφέτεραι, ΡΥΟ σφῶν, αὐτῶν. αηῖ αιιίθτη, ἃς αὐτοὶ οἱ Ατρεϊδαι, (5ἳ ]οᾳιαΓῖς 
ποσαταίο, 5ο]ας Ἀζοπε]αιις) ἔχτουσι. παπι αά Ίος τεκρῖοξ Αοπί]]ος, ἵτα απίεπα αὐτερίας 
πὴλί] ἀῑκοτίε οἰοφαίσας.  Ἠϊκοίίις ἴπῇ, 249. ἡ μοῦνοι φιλέουσ ἀλόχους ᾿Ατρεϊδαι: Αραᾶ 
Ἀορ]ιου]. ΑΙ. τα στ. Τεισογ αἆ ΑΡαπιΕΠΙΠΟΠΕΠΙ : θανεῖν τῆς σης ὑπὲρ γυναικὸς, ἢ σοῦ σου ϱ) 
ὁμαίμονος λέγω.---338. δώδεκα δὲ ξὺν νηυσί. Υ. δρ. 120. 5η. Ὄτες ἵπ οοπΒπεπίθ αἆ Ἠτίις 
Ττοαᾶϊς ἀῑτθρίας Ίππο Ίουο επιπιθταῖ ΒίΤάΡο ΧΤΠ. ρ. 875. κα. Βαπί Ώγτηεξεις, Ῥ6- 
ἀπνας, Τπεῦς, Ζε]εα, Αἀτακίθα, Ῥϊέγεα, Ῥενοοίο, Ατίυς, Αὐγάα5, 0Ἠτγςε, Οὔ]α.. Τη 
ΧΙ. ἱηδ]ῖς Επθυς Ἰωεδυις, Ἀουτς, Τοπεάδ.---133. Βία αιατεταί ΑραπιΕεΠΙΠΟΠ 
Ίθπα κἰρῖ εχρτοῦταία Ηδ. Α. τό7. Β. 225.54. Ὑϊάες απίοπα αά απηπαπα εχεγοῖθας ἀπιοεα 

817. Νωλεμές] ᾿Αδιαλείπτως. 3Ἀϊ0. “πτασθαι μὴ δυναµένοις, μικροῖς. 3324. 
Ἐν δὲ ἵΠ.] Ἐν μιᾷ καὶ αὐτῃ. 3320. Μάστακα.] ροφήν. 3250. ᾿Αὔπγους 

Κάτθανε.] Τέθνηκεν. ᾿Αεργός.] ᾿Αργὸς, νύκτας ἴαυον.] Διὰ νυκτὸς ἄγρυπνος δι- 

ἄπρακτος. ᾿Εωργώς.] Εἰργασμένος. 321. ετέλουν πολλάκις. 326. Διέπρησσον.] 

Περίκειται.] Περισσόν τί ἐστιν, Ἠ πε- Διήνυον, διετέλουν. 327. ᾿Οάρων.] Γυν- 
ρίεστιν. 323. Αἱὲν ἐμὴν ψυχὴν παρα- αικῶν. Σφετεράων.] Τῶν ἴδίω. 391. 
βαλλόμενος] Τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἐν τος ᾿Εξελόμην.] ᾿Εξαίρετα ἔλαβον. Δέσκον.] 

κιδύνοις καταφρωῶν. 333. Απτῆσι.] Εδίδων. 333. Διὰ παῦρα δασάσκετο.] 



420 ΙΛΙΑΔΟΣ Ι. -3---ᾱς.. 118. ΙΧ. 

ἄλλα δ) ἄριστήεσσι δίδου γέρο, καὶ βασιλευσι. 

τοῖσι μεν ἔμπεδα κέιται, έμευ δ ἀπὸ μούνου ᾿Αχαιῶν 335 

εἶλετ᾽, ἔχει δ ὤλοχον θυµαρεα. τή παριαύων 

τερπέσθω. τί ὃὲ δὲ πολεμιζέµεναι Τρωεσση 

Αργείους ; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ενθάδ᾽ ὠγείρως 

Ἀτρείδης » 9 ή οὐχ Ἑλεένης ενεκ᾽ ἠὐκόμοιο) 

΄ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ὠλόχους μερόπων ἀνθρώπων 349 

Ἀτρέδαι: : ἐπεὶ, ὅστις ὠνὴρ ὠγαθος καὶ ἐχέφρων, 

την αὐτοῦ φελεει καὶ κήδεται ὡς καὶ ἐγὼ τὴν 

ἐκ θυμοῦ Φίλεον, θουρικτητήν πρ εουσαν. 

νυν δ επὲὶ εκ χειρων γερας έίλετο, καί µ ἀἁπάτησε, 

μή ευ πειρώτω ευ εἰδότος" οὐδε με πείσει. 345 

ἀλλ, Ὀδυσευ, σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισι [ασιλευσι 

φραζ(σθω, ῄεσση ὤλεζεμεναι δηίον πυρ. 

Ἴ μεν δη μάλα πολλα πονήσατο νόσφῳ έμειο, 

καὶ δη τείχος ἔθειμε, καὶ ἤλασε τάφρον ἐπ᾽ αὐτῷ 

εὐρειαν, μεγάλην, ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηζεν. 359 

ἀλλ οὐδ ὣς δύναται σθένος Ἕκτορος ὠνδροφόνοιο 

ἴσχευ. όφρα δ) εγὼ μετ᾽ ̓ Αχαιοίσι πολέμιζον, 

οὐκ. εθελεσκε μώχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεγ' Ἕκτωρ, 

345. Εειδότος. 

Ῥταάαπα Ἱπίθρτατη, θίίαπι αἲ α1ο ἆπσα Ῥατίαπη, οβουτὶς πα ἵπία 6εΠΘΓα 6596 ῥνοάες 
ἀἱκρετίεπά : ΦΙΠΙΠΙΙΙ5 ἀπ Ῥατίθπι ς1ρῖ βογναί, αΠαπα ο, φπἲ οκρεθΙοπῖς ἅάκ Ρα, 
αβκίρπαί, οἱ Ἱπίθν ῥγίποῖρες ἀῑν]άΠ{. γέρα διιπέ τὰ ἐξαίρετα.----336. ἆλοχιον, Ι Πηγ]άατα 
ἀἰσίαπας ΠΏΤη οαρᾶνα εταξ το Ῥε]]1σα, εοπουΡίπα, παλλακῇ, ΠΟΠ Ῥτο 6ΟΠ]Ηρ6. θυµαρία, 
πιαίαπας ΤΠΕ. 243. ἓκ θυμοῦ φίλεον θνί Ἰάειη. τερπέσθω 9ο. 5θᾷ ΟΗΠΗ ΠΠα]Ο 5ιιο ]---349. Λά 
νετνα ᾖ μοῦνοι-  Απρεῖδαι: 5πρρ]ο ΡΟΡΡΟΠΕΙΟΠΕΠΗ: παΙπίτης ! ἐπεὶ---341. ἐχέφρω». ἔχων 
Φρένα, συνεσὸς, 6ί Ιπάθ σώφρω». Ἠσσγομ. χαὶ κήδεται (αὐτης). Ἠϊπο Ίπ. ΤΝ. 138. ος 

σοι]τιε Άπωχερία: Ίιευ 8005. 1απιρή ἰγίάας Ινίο «οἶογ φοζΐδητιο {ἶσεί οαρεγε αγπια 
«Ηηοσπίκ.---344. ἁπατῶν ἂθ ἠη]ανία Ρτωίευ 15 οί [15 οππα ρενβάία, Π]αίας Ῥτο βλά- 
πτεω. Τιθγιπα 911. 275.945: µ3 ὃ εὖ εἰδότος, πα] "δη ρδιπη ποντ, ασα ἰπάοἷθ Μ, οἳ, 
8732, 373.---348. ἡ μὲν δη,---Ἱτοπίορ ἀῑσία 6596, Γοἷ]ς 5εη{θ8.---352. ὄβρα Σ' ἐγὼ---αβῖηιιθ 
απίο Ἰὰ ἐοιηροτῖς Ἡοοίοτ οππαι Τγο]απῖς Ἱπίτα Ἄτῤοπι 96 οοπύπαστας. ν. Σ. 286. «α.. ι- 
ἀἴτηας Ίαν Ε. 7858. 8ᾳ.---353. οὐκ ἐθέλεσκε. ΠΟΠ ΤΠ απῖππαπα Ἰποακ]έ, ΠΟΠ α155 οί Ίοή- 
βῖα5 Ῥτοσιτος αΡ ΠΥΡΘ: ἆποθε ἀπὸ τῆς πόλεως µάγχεσθαι. Ῥοτία Ῥορα ρεσίαὺας 

Ὅλα δὲ λαμβάνων, ὀλίγα διένειµε καὶ Την αὐτοῦ φιλέει.] Προσυπακουστέο, 

ἐδίδον. 335: "Εμπεδα.] λμαλα, βέ- γαµετήν. Κήδεται.] Φροτίζε. 343- 
βαια, καὶ ἀσφαλῃ. Πέδον γὰρ, ἡ ΥΠ. Δουρικτητήν.] Δορνάλωτον, αἰχμάλωτον. 
336. Θυμαµέα.] Τῇ ψνχῇ ἀρέσκουσαν. 340. Ἐδειμε.] Κατεσκεύασεν, ᾠκοδόμη- 
Παριαύων.] Συναναπανέμενος, συγκαθεύ- σεν. ἼἨλασσε.] Κατὰ μῆκος ἔσκαψε, 

δω. 349. Ἡ μοῦνοι φιλέυσ᾽ ἀλόχους καὶ παρέτειε τῷ τείχει. Ἐπ' αὐτῷ.] 
µερόπων ἀνθρώπων ᾿Ατρεΐῖδαι.] Δυσκόλου Παρ αὐτῷ. 35ο. Σκόλοπας.] ᾿Απο- 
τῆς ἐρωτήσεως οὔσης, αὐτὸς ἐπιφέρεται. ἐυσµένα ξύλα. 352. Ίσχευ.] ᾿ΕἘπέ- 
841. Ἐχέφβρων.] Συνετὸς, σώφρων. 342. ἍἈἆειω, Κκωλύε». 353. Οὖκ ἐθέλεσκε.] 



ππα. ας, ΙΔΙΑΔΟΣ Ι. ᾖ1ς---λ6ο9. 4958 

ἀλλ᾽ ὅσον ες Σκαιώς τε πύλας καὶ φηγον πκανεν" 
ἔνθα ποτ᾽ οἷον ἔμιμνε, μόγις δε μευ ἔκφυγον π 355 

νο να ἐτεὶ οὐκ ἐθέλω πολεµιζέ εμεν Ἕκτορι ὃὶ 

αὗριον έρὰ Δα ῥεζας καὶ πασι θεσῖσι, 

γήηήσας εὖ, νή ν]ας ἐπην ἅλαδε προερύσσω, 

ὄψεαι, ἤ ην ἐβέλησθα, καὶ αἴκεν τοι τὰ μεμήλη, 

Ἶρι μαλ Ἕλλησποντον επ᾽ ἐχθυόεντα πλεούσας 86ο 

νήας έµας, εν ὄνδρας ε ἐρεσσεµεναι μεμαώτας. 

ε δὲ κεν εὐπλοῖην δη χλυτὸς Ἐνοσίγαιας, 

ἡματι κε τριτάτῳ Φδίης ἐρήβωλον ἱκοίμην. 

ἔστι δὲ μοι μάλα πολλα, τὼ κάλλιπον, ἐενθάδε ἔθῥων᾽ 

ὤλλον ὃ ἐνθενδε χρυσον καὶ χαλκον έρυθρον, 865 

δε γυναίκας εὔζώνους, πολιόν τε σίδηρον 

ἄξομαι, ὥσσ᾽ ἔλαχόν γε. Ύέρας δε μοι, ὅσπερ ἔδωκεν. 

αὖτις ἐφυβρίζων ἰ ἔλετο κρείων Αγαμέμνων 

᾿Ατρείδης. τῷ πώντ ὠγορευέμεν, ὧς ἐπιτέλλω, 

356. νι]ς. πολεμίζει». 358. προΓερύσσω. 
361. ἐνθάδε Γέῤῥω». 368. νυ]ρ. αὐτός. 

νθιδιι5 τπτ δὲ οπδίας ΠοἩ ππα]έαπα απίε θα 4πετοςδ πιοπιοταία, Ίαπα 51ρ. Ζ. 237. 

Βειπο] εηρο Ηεοίος απία ασροπι γοσιτογαί αππὶς Απιοϊιασίς, Αοἰν]]ο απέθια οΟΠΡΤΕ- 
ἀἴεπίο ἵπ ατρεπα 56 τοζυθρεταῖ. 

356. Οταιῖο καρετυίῶ, απτοραπίῖσε, ἴσα Ῥ]επας Ῥγο]ανο αἆ αβοσίιπας δπασίτα 
αβοσσα 1 1050 σασραῖας οοπκΏἑαθηόα φῖο: νῦν δε---αὔριον ἐ ἐπὴν νπας ἅλαδε προς ερύσσω, 1ρὰ Δια 

ῥέξας καὶ πᾶσι πο. νπήσας εὖ (αὐτάς), ὄψεαι αὐτῶς (τεροΒΗξ νΊας ἐμῶς) πλιούσας, . 
αόο. ἐπὶ Ἑλλήσποντον πλεούσας. Ποπ Ίρδιπη {πθίάΠΗ, δεᾷ πιάτο απίο Ἰλαά, ρασίοπι -39- 
βιςῖ Ῥοσθα]επι, ἀοείσηατῖ, Ίπτη πποπῖζαα οδί.. Νανίσαπε απίθιη δἷο ἃ Ἐτο]α εο]νεπίες 
πέ Ῥοσία ενθοῦῖ ραιι]]ο αἰᾶιι τεπάαπε, σαπα αργα Ἡμοπαππα Ῥγονθοῖ ἀοβοχο οπχκα αιι- 
είτιπα Ῥοϊαπί. Τεγβο απίεπη ἀῑο Τ]εσκα]ία Ἰέις πανἰπαμίοπθ 5εουπάα αἰθηαί Ῥούι- 
Ἰκε, οὐφεγναβίς. ρρυ]κις εσσε ἀθῦι, αἆ Τοἱοοῃ ἵπ δίπα Ῥε]αδοίου.---264. Ἐετιπα 
οορίας. Ῥμία, ἵπ Ραϊτῖα, τεοίας ππθππογαί. Ὠίοία 564. πά Ἱπνίδίατα, τας Άρβαππθ- 
πιποπῖς ππΠΘΓΙΡΙΙ5 5ο ποη. Ιπάίροτε ἀοοραῖ. ἔσπι δὲ µοι. ἠιοὰ αἲ ππππετα Ῥτοπηῖδεα αἲ- 
επεί: Ἠαῦθο ἀοπαῖ φας πηπ]ία.---367. ὥσσ ἔλαχόν γε απῖ, ορθές δυπι, ααξ αἰπηρ]ῖ- 
οτε, πουθρῖ, αξ Ῥαγίεπι ιερής: αἲ ρυοίες ρατίοπι Ῥνρά ἐξαίρεπόν πι, γέρας, ΠΙΠΠΙΙΦ 
ντι (1 οχἰππίατη, αὖ ἵρ5ο Αραπιεπιποπς δἱ)ί απδἰσηαίαπη, αοσθρεταῦ Βνϊκοίάεπα: Ίου 
αλά ποῖ α 5ε εταξ Ῥαδριιςς αἱ πο ορίοτα αἰθηροτεία, ππἰπαθαπά ας νείποταί Α. 208. 56. 

Οὐκ ἠδύνατο. ᾿Ορνύμεναι.] Παρηρμμᾶ». ρευθεῖσα ἀπὸ Ἕλλης τῆς Φρύξου ἀἆδελ- 

354. Φηγόν.] Αρ. 855. Οἷο ἔμι φῆς 361. Ἐρεσσέμεαι.] Ἐρέσσει,, 
μνεν.] "Ἅπαξ ἔμεινε. 357. ἹἼρά.] Ἱ- κωπηλατεῖ. 362. Βὐπλοίν.] Εὔπλι- 
ερεῖα, θυσίας. 358. Νηήσας.] Σωρεύ- αν, γαλήνην. 364." Εβῥων.] ᾿Επὶ φθο- 

σας, πληρώσας. ἩἹροερύσσω.] Καθελ- µρὰν παραγενόµενος, διὰ τὰ ἐπισυμβαί- 
κύσω. 36ο. Ἡρι µάλα.] "Ορθρου πά- νοντα. 366. Πολιό.] Δαμπρώ. - 
νυ. Ὃθεν καὶ ἠριγένεια. Ἑλλήσπωτο.] Κξυνθεὶς γὰρ ὁ σίδηρος, λαμπρότερος γί- 

᾽Αντὶ τοῦ, δι Ἑλλησπόντου. Ἑλλήσπον- Ὕγνεται. 367. "Αξομαι.] ᾽Απαγάγω. 
τος δέ ἐστιν η ἐν τοῖς στενοῖς θάλασσα, Ασσα.] Ἅτινα. Ἡ, ὕσσα. 368. Ἐ- 

παρακειµένη τῇ Τροία, οὕτως προσαγο- Φνβρίζων ἔλετο.] ᾿Αϕείλετο μεθ) ἕβρε- 



494 ΙΔΙΑΔΟΣ 1. 37ο---.81, ΠΕ. απ 

ἀμφαδον' ὄφρα καὶ ὤλλοι επισκύζωνται Αχαιο, 17ο 
εί τρώ που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσευ, 

αἰὲν ἀναιδείην ἐ Σπεειμενος. οὐ ἃ ὢν ἔμοιγε 

τετλαίη, κύνεός περ ἑῶν, εἰς ὦπα ἰδεσθοι 

οὖὐδε τί οἱ βουλας συμφράσσομαι, οὖδε μεν έργον. 

εκ γαρ δη µ ὡπάτησε καὶ ήλιτεν. οὐ ὃ ἂν ἔτ αὖτις 3475 

εξωπαφοιτ ἐ επέεσση' ἅλις δὲ οἱ ὀλλα ε ἔκηλος 

εθῥετω ἐκ γαρ εὖ φρένας έίλετο μητΗτω Ζεύς. 
εχθρο ὦ δε μοι του δώρα, τίω δέ με εν καρος αίση. 

οὐ, εἴ . θεκώκις τε καὶ εἰκοσώκις τόσα δοίη, 

ὕσσα τε οἱ νυν εστι, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο" 389 

ἠδ᾽, ὅσ᾽ ες Ὀρχομενὸν προτηίσσεται, ἠδ, ὅσα Θήβας 
371. ἔτι Εέλπεται. 3732. ἐπιξειμένος. ο π8. ὦπα Ειδέσθαι. 

374. τί [οι---οῦδὲ μὲν Γέργω. 65. οὖδέ τε ἔργον. 376. ἐξαπάφοιτο Γέπεσσι" 
Εάλις δέ [οι ἀλλὰ Εέκηλος. 377. Γεῤῥέτω" ἐκ γὰρ Εεῦ. γυ]ρ. ἐκ γάρ οἱ. 

3709. τε καὶ Γεικοσάκις. ν. Οὓ5». 38ο. τέ οι. 

381. να]ς. οὐδ ὅσ-----οὐδ ὅσα. 

---Πο. ἀμφαδὸν, ΟΠΙΠΙΡΙΙ αι άΙθηδιας. ἐπισκύζωνται. αὲ ΙπαΙρηθηίν, 60116 18Ο Ο0ΥΗ- 
πποῦί πες ραϊεπίετ [ογαπί Ππ]αγίατα: σκύζεσθαι Ίηπῃ Δ. 23. νΙάΙπλαδ.----Τ1. ἐξαπατήσειν, 
Ἱίθγατα ἆθ Ἱπ]ατία, Ῥτορτίθ Ρος ΓΓαπάσιη Γασΐα, εγορίῖς ασ» Ρατία εταπέ: ταξ 244. πιοχ 
375, 6. ]απχῖς ἀπατᾶν, ἀλιτεῖν, ἐξαπαφέσθαι. Ἐδαπα Πα] αἷς, ἀσίναιάανο, τορεβῖίο 6ο, 
αιοά ἀοάθτα». ὰτ4- οὐδὲ μὲν ἔργον Βοἵ]. συμφράσσοµαι.---3 5. καὶ ἤλιτεν 90. εἰς ἐμέ.---- 
316. ἅλις δὲ οἱ βεἴ]. ἔστω, ἅπαξ ἐμὲ ἐξαπαφέσθαι, ἐξηπατηκέναι. ἔκηλος ἐβῥέπω. ΊπΠΡΙΙΠΘ, 

απαπίαπα Ῥ6ς πηθ θδί, ἵπ ππα]απα τοι αμθαί. Ἀοϊ]]οσί ρονϊβίέ 1116, οίῖαπῃ 8ἴπε ορθία πηθας 
ΠΚ τηθη {θα 8απαπα ἁπάτη ἀθροδιῖέ: Ίου απίῖφιιο Ἰοηπθπα1 πιοτε εἰοφιπέας ο5ὲ: ἐξεί- 
λεπο φρένας αὐτοῦ Ζεὺ:, φποὰ ]απα νΙά ης Ζ. 234. Ἠερο οσί Π]α ἄτῃ, Ῥτορτῖε ἀῑσία, φιια 
οοσεεοα α΄ ἨιοπηΙΠατη. ΙΠΙΡΓΟΡΟΓΙΙΠΙ ΠΘΠΝ, τας 1ΡΙ 1ρ5ί οκΙὔπα ρατοηί. 

3785. Ναπο »ἰρῖ Ρρ]ασθί ἰρίηα παα]ρες ἵπ ππαπετίρις οἰεγαπαῖς οἱ αἀφρεγπαπά[ς. 
σίω δὲ µη ἐν καρὸς αἴση, Ἡ. πάξει, μοίρα. οπρΙ]Η νε] ΡΙΙ ονι]κί, τοςοῖρδἰ: Ταί. Ποσο 6ιιπι 
{α61ο.. Ῥτοναδί]ε Πί Βῖςςο νου, κὰρο σαρή]]μπη τοδοῖφειιπα : κεκαρμένον. Ῥνο το νηκδίηια. 
τ]εα ὑππσαπα πὸ ἀκαρὲς 5 πὸ βραχὺ, ὃ οὐδὲ κειραι οἷόν ος πιο ο. οὐδ εἴ ϱοι-διε αἀ 356 

οὐδέ κεν ὡς ἔτι.----181, 382. ἠ5' ὅσ᾽ ἐς Ὁρχομενὸν ποοτινίσσεται, ἠδ ὅσα Θήβας, (γο]ιοππθητις 

Ἀηγδίις Ῥωαοία, απθπι ΜΙΠΥΩΦ {θππογο, αῑνίθϊς καὶς οἱ 1ρδί πορῖ]εςς ἔπεκααγας 
ΜΙΠΥαΓΙΙΤΑ πηθπηοταίτις οσί αρ. Ῥαήδαπ. ΤΚ. 26... Νο ἴπ πιγθῖς διπί τορος Ἠέθοσ]ος, 
απί ατα ίατη ἑοππρ]απα Ῥείπας ἀθθϊσαντί, οί Ἠνσίῖπιις αὖ Ἠστοιπ]ε οθδας. Οτι, 
παπάς ἰαπίς ορες ΜΙΠγΙ οα αίαίο Πιοππί. Α]αίΐας οἱ αἀνεοίας οας {5κο αὐὐιιάε 
Ῥοεία ἀθο]αναί, αἱ αἰθεπάαδ: ὅσα ἐς Ὀργομενὸν προτινίσσεται, φις ααυε]πέι ΟγΟ]ιο- 
ππεπιώας ΌὉτελμοπιοπίος Ἰαΐο τοσπαδδο οὗ ν]οῦς σεπΏδις ρεπάῖα ορίπια ΙΠΙΡΟΝΙΙΙΦ86 
ρΏοταΙ5. Αἲ ἀτααγαπα πο] τοµρΊο θές Γονίο αὖ 115, οιὶ (οπαρ]πα ἀτααγαπα 
Γγαηποπίαβαπέ, πππετα οἱ ἀοπανία αβετευαπί: ογαξ οπίπι ἔθπιρ] Ἱπασηα ορ]ουγ](ηδ.---- 
Τία που αΠτον αοοἱροτο Ἰἱοεί αίθγιΙΠΙ, ὅσα εἰς Θήβας Αἰγυπτίας προτινίσσεται. ΟΡ65, (15Ρ 
αρροτίαπέατ Έμορας πεἠριοπί5 οπ1ρσα, αά Ἰπο]γίατη «ονίς (δππρ]απα. Ῥτοραρί]ε Πενί 

ως. 379. ᾽Αμϕαδόν.] ᾿Αναφανδὸν, φα- µοαίρᾳ θανάτου, ὡς θάνατον. περιφραστι- 

νερῶ. Ἅ᾿Επισκύζωνται.] ᾿Οργίζωνται. κῶς. Τινὲς µετατρέπουσι τὸ α εἰς η. ἵν 

373. ἸΚύνεύς περ ἐών.] Καΐπερ ἄφρων Ἱ, κατὰ κηρός ἀκούοντες, κατὰ θανάτου. 
καὶ ἀναιδὴς ὤν. Εὶς ὦπα ἰδέσθαι.] Ἑϊς Η, ὥς ἔνιοι, ἐν τάξει μισθοφόρου. Πρῶ- 

ὄψι ἐλθεν. 375. Ἠλιτεν.] Μμαρτε. τοι γὰρ Κάρες ἐπολέμησαν ἐπὶ μισθῷ, 
376. ᾿Εξαπάφωτο.] ᾿Ἑξαπατήσοι. Οἱ.] καὶ ἔδεξαν εἶναι ἀτιμότατοι. 381. Πο- 
Αὐτῷ. 378. Ἐν καρὺς αἴσῃ.] Ἐν τωίσσεται.] Προσοδεύεται, προσέρχεται. 



ταΒ, τσι ΙΛΙΑΔΟΣ Ι. 382---394. 49565 

Αἰγυπτίας, ἔθι πλεῖστα ὃόμοις ἐν κτήματα κεῖται, 

αἵ ϐ) ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι ὃ ὢν ἑκόστας 

ὠνέρες ἐξοιχνεὺσι σὺν ἵπποισι καὶ ὄχεσφι' 
οὐδ', εἴ µοι τόσα δοίη, ὅσα Ψψώμαθος τε κόνις τε, ας 

οὖὐδε κεν ὣς ἔτι θυμὸν ἐµον πείσει Αγαμέμνων, 
πρί Υ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόµεναι θυµαλγεα λώβην. 
κούρην ὃ οὐ γαµέω Αγωμέμνονος Ατρείδαο' 
οὐδ εἰ χρυσείη ᾽Αφροδίτη κώλλος ερίζοι, 
ἔργα δ᾽ ᾿Αθηναίη γλαυκώπιδι ἰσοφαριζοι, 399 
οὐδὲ µιν ὣς γωμέω' ὁ ὃ ᾿Αχαιῶν ὤλλον ἐλεσθω, 
ὃς τις οἵ τ᾽ ἐπέοικε, καὶ ὃς [βασιλεύτερός εστιν. 

ἣν γαρ δή µε σόωσι θεοὶ, καὶ οἴκωδ᾽ Ἱκωμοε, 

Πηλεὺς θήν µοί ἔπειτα γυναῖκα γαμέσσεται αὐτός. 

383. ὃ) ἂν Γεκάστας. ν. οὓς». να]ς. ἂν ἑκάστην. 3596. κε Εώς. 

309. Εέργα---γλαυκώπιδι Εισοφαρίζοι. 402. ὃς τις [οί τ ἐπέξοικε Υεὶ Ροί 

τε Ρέξοικε. 303. Ροίκαδ. 

Ῥοΐθνί, ἱπροπίος (οπιρ]ῖ οορῖας, θίςί αἡῖ ᾳπποπθ ἆθ οπιιφεῖδ, Ργο[οοίας 655 Ἱπρτϊπηῖς α 
ογα[ίαιο Ποπηΐπαπα τοἠσῖοπί5 οπι15δα {θπιρ]ητη αἀθαπΏπα: Ῥο55ο αάθο 6 ἐν δόµοις 
ερᾷος ορείας (δπαρ]ί ἀεείατατε, ἵπ αι άθας5 ἔθπηρ] ἀῑν]ῖα» Πιογο αδεετναίς. Ἀαπε η]τα 
εοπ]θοίαΓίοπεπι Ίο ποπ. αδεατσιιπί. Ψ]σο αἲ τρία τον Ἠ ΤΠεραταπι ἀῑνιεῖαν 
φοἶθης, οι αὖ Ἠσυρεῖς, Εοτῖε εἳ αὖ Ἐιμιορίθας οἱ Τά υγθις καρ]αραίῖς, αρροτίατῖ 
φοἰρατε.----383, 4. Τους Ἠΐ5 ν»ς. πασταπίις ἰαπία Επῖςκο απαρΗπάίπθ, ας Παῦετοπξ 
εεπίαπη. Ῥοτίας, οἱ {απίαπα ἱποο]επέῖιπα τη] ιά Ἱποτη, αξ Ῥες εἵπρα]ας Ῥοτίας ἀποσπίῖ 
Ἠοπιίπες οχῖτο Ῥοβδοπέ ουστῖρας νου. 8 απφιϊ ἸοφπθπάΙ πποσῖ ΠΠΘΙΠΟΣ δἷδ, πμ] 
αΏιά ρτοπιπϊαξαπα 655ε ριίαδῖς, απαπα ππασπατη οἱ Ιποομς Εγοφπεπίοπι πχβεπι Έμερας 
Βιῖκκα. Μασπῖιιάο ατὺῖς ἀεο]αταξασ Ῥες Ροτίαγαπα πππηθγιτη, ο πππεγας ορηζεπα τας 
Ῥοπίέας Ῥτο πηβσπος αὲ Οτεία ἑκοτόμπολι 6ἳ Ηεσαίοπιργ]ο5 Ῥατίποτιπη ος αῑα Π]- 
Ίγαις Ῥογεῖς φεπιε] ππθπποτα(ῖς, παυ]Επαάο Ἠοπαίπνπα ἀεο]αγαίασ Ῥες. ππεττα εσειῃ- 
μπας ααοὰ σὺν ἵπποισι καὶ ὄχεσφι αἀαϊπις, ποτ πθοθοςε οσί, αἲ εἰησι]] οπστῖρας νεµαῃ- 
έασς θὰ οχθιηί οπηπίπο Ἠοπιίπος, δὲ ἵπ Ἠ]5 οἼστα νοσῦ φποηαθ. ἡ ]σατῖς Ππίετρτοίαξῖο 
πη]έαπα αὖ Ἠαο απηαϊ 56ηδας πηρΗαίαίο τοοράἶες ποοϊραπέατ οπῖπη, ἃς 5ἳ Ποςίτο 
Ἰοψεπάϊ ποσα ἀῑσία οσφεπί, ρτορτῖο ος οργία βά6 (γατα, παἰγασα]ο οὔαπα αηπαπέαπα 
Ἀιισίο.----356. οὐδ ἔτι ὧς πείσειέ κεν. ΊπἨΏβ. ΟΙΠΏ 370.---387. πρίν Υ ἀπὸ πᾶσαν ἐμαὶ-- ΠΟ 
Ῥνίπηαπα αλιϊά Ππεογροπίς Αοπῑιες, ᾳπο Βεοῦ οἱ Ρ]ασασῖ Ῥο556 Ρετνίσασεπι Ποπηπϊς 
απίπαιπα Ἰπίθ]ΗσΊ(ΗΓ. πᾶσαν λώβην, ὕβοιν, ἀποδοῦναι, Ε9ί, Ρτο οπηπῖ Ἱπ]ητία καἰϊκ[αεστε, 
πάθοφιιθ ἀποσῖσαι ποινὴν τῆς λώβης" Ι6θγιιπι ΤΠΕ. Σ. 400. πάντα ἀποδοῦναι, ΡΤΟ πᾶσαν ποι- 
νήν. Εδίαίμ. αΠίες: πρὶν ἀντιλωβηθηναι ὧν µε ἐλύπησε.---358. κούρην δ) οὐ γαµέω. ΊΡ1ο0- 
ταν] ογσο Ἠοπηετις ΟγοΙοοσιπα οὲ Έτασίοοτυπη οοπιππθηζαπη, ἀθδροηδαπη 6556 ΑοΒΙΗ1 
Αραππεπαποπῖς ΒΠαπα Τρµϊρεπῖαπι Ἰπ Αάς, οἱ ππρθατπι Ῥγωίθχίο 6556 ατοεδείταπι. 
---380. χρυσείῃ ᾿Αφροδίτη, θιοᾷ φειθπίε Ῥοεία {ἰοίῖος περοβῖστθ, ΠΟπΠεΙ απϊηι]ςεῖ- 
ΤΠ], 88ης Ἰποετίος ῬτοραδίΠέος Ῥτο, Ῥι]ογα.---3032. ὅς πι οἵ τ᾿ ἐπέοικε. τὸν ἐοικότα 
αὐτῷ. μὲ 300. τὴν εἰκοῖαν ἄκοισιν φατοαδί ος, οί ]ιά: καὶ ὃς βασιλεύτερος, Ῥοοτε Ιπίετ 
Ῥτϊποῖρος Ίοσο, Ύπαπι 660 5απα, ϱὲ ἀἰσπίοτ ἰαηίο τθρε Ρεπθτ, 418π1 660 οοπίρπηίτις οί 
οοπέπιθ]ο5θ Ἠαὐίέιι5.---304- μοὶ γυνωϊκα γαμέσσεται αὐτός. πλ οοπάίοπθπα, παρίίας, 
ἴρ9ρ οἰτοιπικρίοῖεί, πχοζθπη πηϊηῖ ραταβίε.----ᾱν Ἑλλάδα πε Φθίην σε. αχῦθς Ῥτοοῖριια», 
απέ νετίας (ασια εί αστ, ἀῑθοπῖς Αολ]ῖς αὖ Αοἰῑνὶς Ἱππαδίις ἵη ΤἩηεεα]ία.---- 

ὅ ἐστιν ἀνάκειται. Θήβας Αἰγυπτίας.] ἀναρίθμητα, καὶ πολλὰ τῷ πλήθει. 
Τὰς νῦν καλουµένας Διόσπολω. 384. 387. Δώβην.] Ὕβρι. 3909. Ἰσοφαρί- 

Ἐξοιχνεῦσι».] Έξεισιν, ἐξέρχωται. 385. ζαι.] Ἐξισοῖτο, καὶ ἐρίζο. Τὸ αὐτὸ δέ 
Όσα ψάµαθέός τε κόνις τε.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐστω ἐκ παραλλήλου. 304. Ταµέσ- 
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πολλαὶ Ἀχαίίδες εἰσὶν ον Ἕλλοδα τε Φθιην τε, 305 

κουραι ἀριστήω», ὅ τε πτολίεθρα ϱ ῥύονται" 

τόων ἡν κ ἔθελοιμε, φίλην ποισομ’ ἄκοιτη' 

ἔνθω ὃοε μοι μάλα πολλον ἐπέσσυτο θυµος ἂγήνωρ. 

γήμαντι μνηστὴν ἄλοχον, εἰκυιαν ἄκοιτι, 

κτήµασι τέρπεσθαι, τὰ γέρων ἐκτήσωτο Πηλεύς. 4οο 

οὐ γαρ ἐμοὶ υχης ἀνταξιον, οὐδ) ὅσα φασὶν 

Ἴλιον ἐκτήσθαι, εὖ εὐ ναμόμενον πτολίεθρον, 

τὸ πρὶν ἐπ εἰρήνης, πρὶν ἐλθειν νιας Αχοιῶν' 

οὐδ᾽ ὅσα λάϊῖνος οὖδος ὠφήτορος εντος εέργει 

8906. Γ. ο τε πτόλιας ῥύωται. 390: Εεικυῖαν. 492. Ελιο. 494. ἐΓέργει. 

807. οἵ τε πτολίεθρα ῥ ῥύονται, ΓπθΠ{ΗΥ Ἡ. 6. ΟΠ πηρε Ρυῶδυηί, ταὲ δαηί Ἰπ Ἠεγοῖσα ϱδ- 
ἰαΐίο ἀπο αιιαςί Ποπαῖπατα ον Ιπος πι Ρορυ]ΐς: ἄρχοντες γί ἔροντες βασιλεῖτε, 6 τθ]ηιῖ ὁ 
λαός. Βιιουεύπί 5θΓ115 πλούσιοι οί πένητες. ὤγ αθοὶ, κακοί. κρείτπονες, Είρονες. οἱ κ»ἷ- 

πα αλα ἴοπΙρογπ 5αοσθαδ ΤΕΓΙΤΗΠΙΙΕ νὶοϊςςίιιάἼπιο, πι Που φο]σί, 1 χιείρονες 8ι0- 
ερᾶςτε αιιάθηί ἵπ ἸοῦΠά τῶν βελτιόνων, ηἲ δαροτρία θί Ἱχιι Γαοὐἳ δαπί οἱ κάκιστοι, Ἡ. 6. 
Ρ]ευοῖ! πιοᾷο ντιπίθ ας ππθ]ς πιοᾷο αιιάασία Ἰοσιπα ο ογάἵποπα ποσα, απἰ α πηᾶ- 
Ἱοταπα νἰγαιίο ἀελονονιιπί, ουσαραπ{.---308. ἐπέσσυτό µοι μάλα πολλὸν θυμός, γημαι ἐκεῖ 
ὤλοχον καὶ τέρπεσθαι. απί, 9ῴρε6, αιιῖ, υαἰάε, πιαρπα, απΙηπη Πποθλδίε οπρίάο. Παμαίς 
πχοτοα ἀποία, 1δῖ Ἱαουπάς νἱίατη αρθγθ. 

4οἵ--- 416. ΨΠίαπα ας δε αἶπα ΓΓιούα πο]]ς Ἱπιρεπάθτο ρτο Δοηνϊς Ἱπρταίς, Παπ 40-- 
απίά σπα Γαΐο Μ1ΡΙ 6556 ἀθογοίά. ποναῖ, ααἲς δἱ Ε]ουίαπα 5101 α Ττο]ατα ραγαδδοί, τούτίας 
οἱ νῖία 51ρὶ Ππεετοῖρεγείι, Ὑατῖε Ίου α- ροεῖῖς ἰγασίαίαπι οί ουπα (η), τοῦ» σὸ πρὶν 
ἐπ᾽ εἰρήνης. πῖα Ῥεῖ]ο οἱ αἰεπάῖς φοοῖς ορες Ττο]ππα να]άο ογαμί αοοῖδα οἱ ας, 
ασ απίθ Ώ]ιιά ἔοπαρις Πιογαπί Πασυ]επίς. ν. 11Η. Σ. 280.54. Α παθία]]ῖς, αποσαπα 
Αρίντίς, αριά Αὐγάπα, εγαπί γοκϊμία, γθρείουο 635 ΟΡΕ5 νο]αθναπέ νι ἀοσ αριιά 
Βτάῦον. ΧΙΝ. Ῥ. 905 Γ.---404. οὐ ὅσα λἌινος οὐδὸς Φοίβου ἐξ ἐργει. τῇ] απιρῄιις Ρίο 
ΠΠ ΟννἩ απᾶπι 18 ἴπ ἔοπηρ]ο Ῥε]ρ]ήοο τθυσπάμηταγ. εξ πύλαι Ῥτο ααῑνας 1ρεῖς, 
ν. 0, πύλαι Άδου, ιιπί, δἷο οὐδὸς ΠΙΟ ΡΟ ΘΘΡΙΟ, ηθο ἵπ λάλνος οὐδὸς ϱοΓ ΕΠΙ. 
απηρ]ας απσρταπη,  Είαπα 4οπήάπά []γοίς οἷο ἀθεϊσπαίαπι Ἱορίπιας Ο4. Ρ. 3ο. ὑπέρβη 
λάλνον οὐδόν. θἱ ἵπ Βπιοί ζαρατίο Ο4. Π. 41. Αλοηαϊ Ροβθοῖ Ῥτο αἰηριι]ατί ορίὍλεῖο 
Ῥε]ρμῖοῖ οπιρῃ Ἰαῦοτ, οπία οἱ Ο4. Θ. 8ο. ουοαστῖέ: ΤΠυθος ἐν ἠγαθέη, ὅτ ὑπέρβη λάϊνον 
οὔδὸν, »ἶνα, αιιῖα ἴοία εράος αρίάϊρις εγαί φἰγιοία, 5ἶνθ, οππη Ῥαπδαῃ. Κ. 5. Ῥ. 81ο. ΠΟΠ. 
π]θὶ πα σέτη {πιρ]απι Έτορ]ιοπῇ 6ἳ Αραπηθάϊς ορετα Ἱαρίάο θἰγισαπα πασνοί, φποά, 
σπα Ίρδα ορᾷθς οδοί Ιδία ίαίο οχ Ίαιτο ἰπσία, εηδίπισῖο (ποπ οὗ Πππιεπ ο Ἰαρίάς 

Γαοίππα εται.  Ναπι ἴθππρ]α οὐἰίοτο Ίοσο οοάϊβοαία, Ἰαβοραπς 5αα5. δαυδίπασῖοηθς, 
οτερ]άτηες, Ἱέα πιά ρταάἶριιν οἩ α.ῑγο πθοθςςς θ55ο.. Απ ιπ ς ορ], 86. οππηθγῶ (μθ- 
«αιγῖς οοπά σης Εαθνίηί, Ἱαιιά, ἀἴσαπα.  Οετίο οε]]ας ὑδππρ]ογιπα. ἀοπανῇς γοορἰθηαἰς 

σεται.] Ἠρὸς γάµον λήψεται. 3905. Ὀὃρεος “Οτὲ δὲ ὁ αὐθάδης, καὶ ὑπερήφα- 
Αν Ἑλλάδα τε, Φθίην τε.] ᾿Αρίσταρ- νου 300. Μνηστήν.] Ῥϊς µνηστείαν 
χος παρ Ὁμήρῳ Θεσσαλίαν µόνην τὴν δυθεῖσαν, νόµιµον. Εἰκυῖαν ἄκοιτιν.] Ἓ- 
Ἑλλάδα φησὶν εἶναι, καὶ Ἕλληνας τοὺς μοὶ πρέπουσαν γαμετήν. 49ο. Γέ- 
Θετταλοὺς, παρακολουθῶν Θουκυδίδη. ρων-] Εέρηται ἤ ἤτοι παρὰ τὸ περὶ τὸ γῆρας 

Καὶ ἀθετεῖ τὸν στίχον τοῦτον" Ἐγχείῃ εἶναι, ἵν) ῇ παρώνυµον τὸ ὄνομα. Ἡ, 

δ) ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶ ᾿Αχαίου. παρὰ τὸ ἔτοιμον ἤδη εἷς τιμήν. μις 

Καὶ ἐκεῖ δὲ πάλιν τὴν Θετταλίαν ἀκού- ὃ εἰς γῆν ὁρῶν, ὃ ἐγγὺς τοῦ θανάτου. 
: Φεῦγον ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε δι Ἑλλάδος 4οή- Λάϊνος.] Λίθωος. Οὐδός.] Ὁ βαθ- 

εὐρυχόριο. 396. Ῥύωται.] Φυλάττου- µμὸς, ἡ φλιά. ᾿Αφήτορος.) Τοῦ ᾿Απόλλω- 
σι, σώζουσω. 3908. Ἐπέσσυτο.] Ἐφ- νο. τοι, ὁμοφήτορο, ὁμοίως πᾶσι 

ορμᾷν θέλει. ᾽Αγήνωρ.] Νῦν ἄγαν ἂν- προφητεύοντος καὶ µαντευοµένου τῷ τε 
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Φοί[ου Απόλλωνος Πυθοῖι ἔνι πετρηέσση. 4ος 

ληϊστοὶ μεν γάρ τε [β6ες καὶ ίφια μηλα, 

κτητοὶ δὲ τρίποδές τε, καὶ ἵππων ζανθα κάρηνα᾽ 

ὠνορ. ὃς δὲ ψυχλν πάλιν ἐλθεῖν, ούτε ληϊστη, 
ο. 

ο ἔλετη, ἐεπεὶ ὥρ κεν ἀμείψεται ερκος ὀδόγτων. 

μήτηρ γάρ τέ με φησὶ θεα, Θετις ὠργυρόπεζα, 41ο 

διχθ αδίας Κηρας φερέμεν θανάτοιο τέλοσδε. 

εἰ μεν κ᾿ αὖθι μενων Τρώων πόλιν αμφὶ μάχωμαι, 

ὤλετο με μοι νόστος, ἄταρ κλεος ὤφθιτον ἔἲ εσται 

εἰ δὲ κεν οἴκας ἵ ίκωμαι φίλην ές πατρίδα γαϊαν, 

407. Είφια. 415. νυ]ς. ἀμφιμάχωμαι. 414. εἰ δέ κε Εοίκαδ’. εἰ δέ κεν 
οἴκαδ ἵκωμαι ονί Ἠοπισγίοιπα, φίλην, ιιοᾷ 5εηυἱέας, σοτταρίπη. ν. 0059. 
Ψαἱραίσπα εγαῖ : ἴκοιμι. 

οχκίγηοίας Εῖςκα καῑῖς οοηδίαϊ.  Μεπιογαυ]ς απίοπι πο. πιο τοηριοπῖς οἱ (επιρ]ῖ 
απΏηιητας, 5εά πηπ]ίο τηασῖς Ἀοο, απο ἴαπα απϊηνας δί Ρεν το κρου]α, Ιπάς α- Ττο- 
Ίππο νθ]]ο, αά Ἡοπιεγτη, οἱ αὖ Ἠσο απ Οτωφιτ, Ιπάς αἲ τωσῖαπα Ποτεπίοπα οἱ Ὀε]- 
Ίμπα δαογπη, 5ογναίαὶς οἱ απποίις ἀἁοπατίογιπα αρραγαίας ἵπ 6ο ἴοππρ]ο βΗςς 4ο απος 
οἳ ος απηιώαἲς απ» ος αγιῖν πιοπιπιοπία Ἱαδίτα Εαΐδδο ριζαβίπας ! «4ροζζο 
ἀφήτωρ, Ι80]αίΟ, ὁ ἀφιεῖς τὰ βίλη.---μού. ληϊσταὶ---κπητοὶ εἰ 408. οὔτε ληιστὴ οὐ ἑλετή. 
(ὥστε πάλιν ἐλθεῖν, ἀνελθειν) Βο]θιπῖς πα πποᾶς αοηιγοη1 εγαῖς τὸ ληΐζεσθαι, οπρεγο 
αλφιά οκ Ῥγάα, ρτωζαπάο ασηπΙτθγθ, θί κτᾶσθαι, αποὐππ(αθ αλο πιοᾶο ρατατο, Ἡ. 
1. απίθπα ες αὐ]ιποῖς 4ο7. ο οργίαπαηῖθαις ῬγορηηΙ Ίοοος Ροίοςί Ἰἴαφιε ἕλει Ῥτο 60- 
ἀεπα ἀἰοίππα 6. αίφιθ δῖο οἳ ἑλετός, πίνεις ἀῑσίαπας υτία 5επιθ] απηῖσκα ποτ. ροί- 
ονὲ τοσαρθτατί.---4ΐο. Ὦο Λο] ξαΐίο απιβίριιο Ίσοις Ἠϊο οδί οἸαδείοις. Αοοσμιης 
αα Ἰουῖς ας, ἆθ απἷρας ν. αἲ Ῥ. 4οδ. αβί Ποσθβίς αοὐαγα δις Ἠερο ΟΟΡΠΟΒΟΘΓΘ.---4Γτ. 
αἀῑκίε ἜΠειῖς δύο κΊρας φίρειν ἐμὲ, ταρίιΓ85, αἀθιιείγας 6556 Π1θ, βανάτοιο τέλοσδε, Ἡ. 6. 
ἐπὶ θάνατον. Οποά ἀπρ]ες αύτη, ορίίοπο αἰέοπιίτίας Ῥτοροδίία, ππεπηογαίις, Ρα ραι5 
Ῥγϊκοοσαπα, παν λλ]ς οί Γγουπεηίαίαπας τος Πηργηῖς ναϊοϊης αοοοπηπηοθαία.. ο Ει- 
«πθποτε ν. Ν. 663. κα. 4θ φοος []γεείς 04. Δ. του. 5η. εἰ 4ᾳ Ἐρίκί]ιο, οι ρος ἈΤονοι- 
πα Ίου ρδυση ογαί ἀθο]αγαίαπα απίς εοθ]ας ρογρείγαζασης Γπου]ατηθπὴ ΘΗΤΠ 6556 Ῥολ5ε, 
αἱ 14 πος αὐπη({ετεί Ο4. Α. 35. 8ᾳ----413. ὤλετο μὲν µοι νόστος. ΠΤΙ: νόστος οὐ» ἔσται 
μοι 9Ο Ἰπὰε πον τεῖδο. οἱ 415. ὤλετό μοι αλέος ἐσθλὸν, πρ]οτῖις νΊναπι. ἐπὶ δηρὸν δέ 
μοι αἰὼν ἔσσεται, ἠπηρεπάα, ἐ ἐσέσσεταί µει αἰὼν, δηρὸν, θἰ8Ι ἵπ Ίος ο νεος τί θδί ἐπὶ 
Χθόνον δηρὸν, πολύν. Ύάἴπηιις {ππιθι ἨΟΠΙΘΓΙΙΠΙ ὁπρὸν αὈδο]αίο Ῥοπ6γθ, Β. 208. 435 
Ε. 12ο. οἱ α]. Αβοσίι απίοπα αὐτερίις πο. κα ὐ]αηρ]ς Αοπί]]ες, φιοὰ νοἰοναες ὁ νο] 
{9ο ἴΠΠΙΘΠ πια]ο νῖνογε ἱπρ]οτῖς, απαπα Ἠάος οοπίππε]ῖοςα Ἰαλρίίις, β]οτίατα τί 
« ρετρείπατα ΟΟΠΙΡΑΓΑΓΘ.ΦΤ4. ἵκαμαι φίλην οονπαρία Ἰεοῖος πιθάε]α [αοἳ]]5. πὲ Ἰ6- 

πένητι, καὶ τῷ πλουσίῳ. ΒΗ, τοξικῦ. 407. Ἐανθὰ κάρηνα.] Πυῤῥά. Λέγει δὲ 
ἀπὸ τῆς τῶν βελῶν ἀφέσεως. Ἐντὸς ἀπὸ μέρους τοὺς ἵππους. 498. Ληϊστή.] 

ἐέργει.] Ἔσωθεν αὐτοῦ κατέχει. 495. Ἓκ λείας λαμβανοµένη. κτητή. 4990. 
Πιθο ἔνι.] Πνθὼ, πόλις Φωκίδος. ἧς οἱ Οὔθ' ἑλετή.] Οὔτε πάλιν ληπτή. ᾿ἘΕπεὶ 

οἰκήτορες Δελφοί. "στι δὲ ἱερὰ ᾽Απόλ- ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων.] ᾿Επεὶ 

λωνος. Ἱκαὶ κέκληται ἤτοι ἀπὸ τοῦ πυν)- ὃ ἄν, φησιν, ἅπαξ φθάσῃ παρελθεῖν τὸν 
θάνεσθαι τῆς Ἠνθίας τοὺς µαντευομένους περίβολον τῶν ὀδόντω. Διὰ γὰρ τοῦ 
ἢ ἀπὸ τοῦ, τοξευθέντα τὸν τοῦ χρηστη- στόματος ἔξεισι τὸ ψυχικὸν πνεύμα. 
ρίυ φύλακα δράκοντα ὑπὸ ᾿Απόλλωνς 41ο. ᾽Αργυρόπεζα.] Ἐὔπους, καλή. ἀπὸ 

αὐτόθι πιθηγαι, Ὁ ἐστι, σαπῆναι. Πε- µέρος. 411. Διχθαδίας κῆρας.] Δύο 

τρπέσση.] Πετρώδει, τραχείᾳ. 496. µοαίρας. Φερέμεν.] Φέρεν, ἔχει. θΘα- 
Ληϊστοί.] Οἱ ἐκ λείας, καὶ ληστείας. κνάτοιο τέλοσδε.] ΒΕἰς θάνατον. περιφρα- 

Ἴφια μῆλα.] ᾿Απὸ κομοῦ, ληϊστά. στικῶς. 413. Κλέος ἄφθιτον.] ᾿Αθά- 
412 8 2 
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ὠλετό μοι κλέος. ἐσθλον, ἐ επὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν 415 

ἔσσεται, οὖδε κέ μ ὦκα τέλος θωνώτοιο κιχείη. 

καὶ ὃ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίµην, 

οἴκας. ἀποπλείει' επεὶ οὐκετι δήετε τέκμωρ 

Ἰλίου αἰπεινῆς" μόλα γόρ έθεν εὐρυόπα Ζευς 

χείρα εὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήκασι δὲ λαοί. 42ο 

ὠλλ᾽ ὑμεῖς μεν ἰόντες ἀριστήεσσιν Αχαιών 
ἀγγελίην ὠπόφωσθε, τὸ γαρ Ύέρας εστὶ Ὑερόντων" 

οφρ ἄλλην φράζωνται ε ενὶ φρεσὶ που ἀμείω, 

ἥ κέ 50) γηώς τε σόη, καὶ λαον ̓ Αχαιῶν 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῖς" επεὶ οὗ σφισω ἦδε Υ᾿ ἑτοίμη, 425 

Ἡν νὺν εφράσσαντο, έμευ ἀπομηνίσωντος. 

Φοωιζ ὃ) αὖθι παρ ὄμμι μένων κωτακοιµηθήτω, 

ὄφρα μοι εν νήεσσι φίλην ες πατριδ ἔπηται 

αὔριον, Ίν Εθελησιν" ἀνώγκη, δ) οὔτι μμ ὄξω. 

Ὢ Ὡς ἔφαθ' οἱ ἄρα πώντες ὠκῆν ἐγένωτο, σιωπή, 43ο 

μῦθο ὠγασσώμενοι: μόλα γαρ κρωτερῶς ἀπέειπεν. 

4158. Γοίκαῦ.. 419. Ειλίου----γάρ Γεθεν. 429. χεῖρα τε [ὴν ν. 0098. 
431. ἀπέξειπε, 

ραπ: : εἰ δὲ κεν οἰκαδ᾽ ἴχωμαι Ἰὼν ἓ πατρίδα γαῖαν. 5οΠεηπί τοτε Ἰοηιιθπά!. Βίο Χ. 123. 
μή ιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ών. 

417.54. ΟΥοπεπι οῦ(παπη 6ΧΟΦΙΙ5, γθβ]έ αἆ τεοίητη, οὐκέτι δήεπε, εὑρήσετε. πέμµωρ 
Ἰλίου, οκοἰαἵαπα ταέ 81Ρ. Ἡ. 39.---429. «αρίίετ 6ατα πείς, απθφιια ἸοηιιοπάΙ {ογπα : 
χεῖρα ἔχει ὑπὲρ αὐτῆς. τεβαρσήκασι δὲ λαοὶ, θἱ Ἐτο]απϊ Ῥοπο απίπιο δαηές π]θὶ τπα[/», 
απθασῖα οβογιπίασ: φοἳ]. απ ε{ πια ῖδας ερτοςί αἰπί εἰ ἴπ αοἴεπι Ῥγορτθλ!. μασ. 
ἀγγελίην ἀπόφασβε. ποπιπ[Ιαίο ργοροῖκθ, ΜΙΠ6 11ο 5ΕΙΟ Άδρεγα ἀῑσία Ἰοπίεπάί. πὸ γὰρ 
γέρας ἐστὶ γερόντων, Ἰ. ]. 5ο πα, φπῖ Ῥγο Ἱεραῖς δαπέ τηϊφαὶ, 56. Ἱεραίογαπῃ θδί αἱ 16- 
πιιπεθηῖ ππαπασία αοσαταίθ οἱ ο Πάθ.--- 25. δε γε βουλή οὐ σφίσιν ἐστὶν ἑποίμη, οὐ τέλος 
ἔχει, ποπ Ῥγουθαϊέ: ακίέαπη, φπθπι νολαμί, ποη Ἠαμοί. Φἱο Ἐ. 53. ἡ μὴν ταῦτά γ’ ἕτοιμα 
πετεύχαται, θιιοᾷ ν5. 48. τελείται. Α4ά. 04. Θ. 384. Ῥαίεν ουπι Ίου αρ]ίατο απΊπηο, 
τέ Αομΐνος, α οχίτοπια Υοάαο{Ο», 80 5αρρ]ίοος Γ{ΓΟ5 6556 5ρεγεῖ, αἱ Λ. 698. νῦν δἵω 
περ) γούνωτ᾽ ἐμὰ στήσεσθαι ᾿Αχαιοὺς λισσομένους.----426. ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος, μνησικακοῦντος 
π]θ {π Ίγα ροιβκίοηίος οπαπάοφΙάσπα Ίτα Ἱππρ]ασαβί]! {6ΠΘΟΓ. 

43ο9---1. Ἔαπι Ποπονίβοα Ἱεραίοπθ, ἰαηθῖς πιαπογῖ νι Ῥγοπιςείδ, Ἠαο ρωποηίας 
Αραπιειηποηίς αἱρπίβοαίἴοπθ, ἴαπα Ἱππρ]ασαδί]επα {ογο Αομί]]οιῃ, δαδρίσα ποπ. εγαπέ 
Ἱεραίῖ,----431. µάλα γὰρ κρατερῶς ἀπέειπε, Ῥπτεοῖσθ, Τετοσίίθτ, ᾳποὰ 3990. ἀπηλεγέως 

γατος δόξα, καὶ φήμη. 415. Δηρόν.] «φανερὰ, ἔτοιμος. ἈΛέγει δὲ τοῦτο, ὅτι, 

Ἐπὶ πολὺν χρόνον. 417. Παραμυθη- Ματαία ἐστὶν αἵὕτη ἡ γνώµη, ἣν ἐποιή- 

σαΐμην.] Παρανέσαιμι. 418. Δγετε.] σαντο οἳ Ἕλληνες, πέµψαντες ὑμᾶς πρέ- 

Ἐέρήσετε. Τέκμωρ.] Τέλος. 419. Μά- Ἅσβεις πρός µε, ὡς δυναµένους πεῖσαι. 

λα γὰρ ἔθεν.] Σφόδρα γὰρ αὐτῆς. 422. 426. ᾿Εφράσσαντο.] ᾿Ελογίσαντο, ἐσκέ- 

Αγγελίην.] Ἡρεσβείαν. ᾿Απόφασθε.] ψαντο. ᾽Απομηνίσαντος.] Σφόδρα ὄργι- 
᾽Απαγγείλατε. 423. Φράζωνται.] Σκέ- σθέντο. 4327. Μένων κατά.] Κατα- 
πτωνται. Μῆτιν.] Βουλὴν, γνώµην. 424. µένων. 499. ᾿Ανάγκη ὃ οὔτι µιν ἄξω.] 
Σόῃ.] Σώζη. 425. Ἑτοίμη-] Εὔληπτο, ᾿Αντὶ τοῦ, οὐκ ἀναγκάσω. 491. Α- 
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ὀψὲ δὲ δη μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φφονιξ, 

δάκρυ ἀναπρήσας, πέρι γαρ δίε νηυσὶν ᾽Αχαιῶν' 

ιοῇ μὲν δ νόστον γε μετὰ Φρεσὶ, φαιθιμ ᾽Αχιλλευ, 

βάλλεαν, οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῇσι 435 
πυρ θελεις ἀίδηλον, ε επεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῶ: 

πῶς ἂν ἔπειτ᾽ ώπο σεῖο, φίλον τέκος, αὖθι λιποίµην 

οἷος : σοὶ δέ μ ἔπεμπε Ύέρων ἱππηλάτα Ἠηλευς 

ἥματι τῷ, οτε σ᾿ ἐκ φθης Αγαμέμνοι πέμπε 

ήπιο, οὔπω εἰδόθ' ὁμοιίου πολέμοιο, 449 

οὐδ) ὠγορέων, να π ὤνδρες ὠριπρεπέες τελέθουσι- 

τούνεκό με προέηκε, διδασκεµεναι τώθε πάντα, 

μύθων τε ῥήτηρ᾽ ἔμεναι, πρηκτηρώ τε ἔργων. 

433. µετέξειπε. 436. ἀξίδηλο. 449. Γειδόθ. ἙἘοτίε ὁμοιϊόφι πτολέμοιο. 
443. τε Γέργων. 

ἀποειπεῖνι---4 33. δάκρυ ἀναπρήσας, ἀναφυσήσας, ρθίαπι αὐ αηια τὶς νἱ οπησαπίθΣ ΠΟΠ. 
αὐὓ 1ση]. 

124-691. Ῥ]ιαπίοῖς οταΓῖο απποτὶς αβθοῦα, Ῥπαάεηία οἱ ἵπ πατταθοπίριις οορῖα 5ε- 
η] οοπαππθπάαἱβκπηα.  Α. πακεγαοπθ φιῖ θχοῦκς, α Ππ(γΙΙο 5ο ἀἰκοθάθτε 5θ Ῥο586 
πηθσαί, οβ]οΏ τε]μίοπς ἀποίατη, 4πα Ῥε]εο οὐφίτίσίιπα 5ε οδίθηά1έ, α θπο ΑΙ οοπηθς 
αὐαῑα5 ογαζ---446.. Τα ἀοάποίατ αἆ τορείοπάαπι γείετοπι ππεπποτίαπα ργπαϊ πα Ῥο- 
Ίθιπῃ αοθθδιι5: πατγας ϱπ15δαΠ1 οχΙ]Ἡ α ραΐθυπα ἀἆοππο οἱ πποάνπα ἔασα---476. α Ῥε]οο 
Ῥοπε οχοθρίαπα ΑοπΙΙ Ῥαθτο εἀποαπάο 5ο ργο[]κςθ---409. ποπ 1ρίπις 5ε 6τη πια 
ἀθ9θγθυΘ Ῥοβδθς πα {πππθη νο] 5ίο θπι αἲ Αονῖ 5οοἳ5 ἀἰφοράετο ποῖε: ἐαπηεῖς 
1πά6 αἆ Ποτίαπάνπα Αο]]επι, αἲ Ρ]ασατί 5ο ρααίασ: παρρΗΙοπη επίτα Ῥτεςες αὖ 1ραῖς 
ας οχαιαἶτῖ, φονθπιφθ α]οῖοῖ 605, ου] οᾳ5 Ἰαιιά πἀπηίαπί---5οδ. Αάάῑε ατσαππεηία 
ἁποία αὖ Ἠοπεδίο, ππαπεπῖθας {ἑαπεῖς ορ]αεῖςς ν]γῖς φατηπαῖς αἲ ευπα αὐ]εσαῖςς---510. 
αλα α- ῬτιδεηΕῖ εἰ ας θκεπαρ]ο ππεπιογαίο Με]επστῖ, Ετος Ίται, ος ἱπιρ]ασαῦ]]]ς, 
απῖς οσα ἆἷα Ῥτουες οἱ ππηποτα τεδρι]σδεί, πιος πθορδκιίαίο οοᾶοία5 οσί Γαορτε Ἱπρταῖς 
14, φποά απίθα Ῥτεοῖθας ἆατο πο]αεταί---505. Ποτίαίασ 61ςο, πο ορροτέαπ{αίεπα Ῥοπε 
4ς Αολνίς ππογοπϊ εοσατηφιις απίπιος Ὀεποεβοῖο 5δί ἀενπαϊθπάϊ ππαπῖθας ἀἰτηϊέίετε 
νουῖ---όοι. 

434. μετὰ φρεσὶ βάλλεαι, ΠΙΠΙΟ αρ]ΐα5. τι ἐμβάλλεσθαί τι φρεσίν. ἐν νῷ ἔχειν σι. 5ὶο 
κἰαΏπη Α. 297. σὺ Σ ἐν) φρεσὶ βάλλεο σῇσι.---436. ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυµῷ. ρείητα αἲ 
ἰρηῖ, ν. 6. Δ. 195. ὧς δ) ὅτε πῦρ ἀϊδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλη.---437. πῶς ἂν ἀπολιποίμην 
σου. ἠποπιοᾶο {ο ἀῑκοθάθηίε τ6ΤΠΑΠΕΩΠΗ.---438. σοὶ δὲ μ ἔπεμπε, ΡτΟ συνέπεµπε.---4Ο. 
πόλεμος εἱ ἀγορὰ, εἰ ν. 443. μύθων ῥητῆρα ἔμεναι πρηκτηρά τε ἔργων, ἀθο]αταπί εα, φα]- 
Ῥς ἴπ ἴ]α αίαίο ατίος Ώο]1 ΡἈζδηις, ει αἆ οας ης 1ο ραοπή](ς, οοπἠπεραπ ας. 
Ῥηκορπά ατα οταῖ Ὀ δε λέγειν καὶ πράττειν. ἅτε λεκτέον καὶ πρακτέον. Γοτίθπι 6556 τπαπα, 

1η οοποἶ]ῖς οἳ ἵπ. δοηαίιι γιά ρπἔει οί Φκετίππη: Ἠΐπο :ἀγορὰ κυδιάνειρα Α. 499. φποά 
. Ἱ. οδὲ ἵνα τ ἄνδρες ἄριπρεπέε ες πελέθουσι.---ὅτε σὲ πέµπε νήπιον. ΑοΠΊ]επα Ῥτίπο είαῖς 
Βονο απ Ττο]απι Ῥτοβθοξαπα 6556, οοπγεπίζ, Βαρθισίσασίω καπί ιο [απο Γαῦ]α» 

γασσάµενοι.] Θαυμάσαντε. ἍΑπέει- Ὁμοιωυ πτολέμοιο.] Τοῦ ὁμαίως πᾶσι 
πεν.] ᾿Απηρνήσατο, ἀπεῖπεν. 433. ᾿Α- χαλεποῦ. 441. ᾿Αγορέων.] Δημηγοριῶ», 
ναπρήσας.] ᾿Αναφυσήσας, ἢ ἀθρόον ἄνα- ῥήσεων, ἢ ἐκκλησιῶν. ᾿ριπρεπέες.] Δια- 
βαλών. Πέρι γὰρ δίε.] Περισσῶς γὰρ Ἠπρέποντες, ἔκδηλοι. Τελέθουσιν.] Ὑπάρ- 
ἐφοβεῖτο. 434. Μετὰ φρεσὶ βάλλεαι.] ἍἈουσι, γίγγοται. 443. Μύθων τε ῥη- 
Κατὰ νοῦν ἔχει. 437. Αὖθι λιποίµην.] Ἅτῇρ ἔμμεναι.] ᾿Αντὶ τοῦ, διδάσκαλον 
᾿Απολειφθείην. 438. Σοὶ δέ μ᾿ ἔπεμ- ἐσόμενον λόγων, ὧν δεῖ λέγειν. Πρηκτῆ- 

πεν.] ᾿Αντὶ τοῦ, συγέπεµπέ µε σοί. 44ο. ρά τε.] Καὶ δραστικὸν ἔργων, ἃ δεῖ 
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ὡς ὢν ἔπειτ ὠπὸ σεῖο, φίλον τεκος, οὐκ. ἐθέλοιµι 

λείπεσθ, οὐδ εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὺς αὐτὸς, 

γηρας ὠποξύσας, θήσειν νέον ἠ(βώοντον, 

οἵἷον ὅτε πρώτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα, 

φεύγω νείκεα πωτβὸς ᾽Αμύντορος Ὀρμενιδαο: 

ὃς σ παλλακίδος περιχώσατο καλλικόμοιο, 

τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν, ὠτιμάζεσκε δ᾽ ἄκοιτιν, 

μητέρ εμήν ἡ ὃ άν ἐμε λισσέσκετο Ὑούνων, 

παλλακίδι προμιγήναι, Γη ἐχθίρειε Ύέροντα. 

τή πιθόμην, καὶ ἔρεζα᾽ πατὴρ δε έμος, αὐτίκ ὀϊσθεὶς, 

πολλὰ κατηρατο, στυγερᾶς ὃ επεκέκλετ᾽ Ἔρωνυς, 

µή ποτε γούνασυ οἶσιν εφέσσεσθαι Φίλον υἱον, 

445 

45ο 

9ο 

449. νυ]σ. Ἰπάςθ α ΒΙΘΡΙΔΠΟ παλλακίδος πέρι χῶσατο. 455. γούνασι Γοΐσι. 

46 ἀείεπίίοπο Ιπίθυ ριθ]]ας Βογτίας ριε]]ατί Παβίέαι--445. 6. ππ]]α τος οί θἵα Ῥου- 
ππονοτῖ Ροδδῖπῃ, 6 τοππαπθατα ἴπ οχογο ία. Ῥτο οοπάΙοπθ ας ππονοθάς ΒΙΤηπηα ροπ]έ, 
αἱ Πίογατη ΠαπνδηθξσθΓθ Ῥοςδῖζ οἩ οοπάΙίοπο Ργοροβίία. γ7ρας ἀποξύειν ἀποίιπα θδί α 50Υ- 
Ῥοπίίρας, Ῥο]]επι αὐφιειροπΏβαςς αι ἀοκίτίοία Ῥε]]α φεποοίιίοπι επιιπΠί, ὠποδύουσι" 
Ῥτορτία νους Απκίοῦ. Ἡ. Α. ΥΤΠΠ. τ7. Νϊσαπά. ΤΗ65. 30. τῆμος ὅτ αὐαλέων φολίδων ἄπε- 
δύσωπο γῆρας. Α]ῑας ἀποξύειν οσὺ φἰτΙρ] οοτριις ἵπ Ῥαϊπεο ἀεείτῖηρογο. 

447. Βαυ]οῖς Ῥ]λαωπῖκ πανγαοποπι 46 ἔπρα 8ια ο ραϊτα, Ησε]]αάς, ἵπ νΙοίπαπι 
Ῥπίλπίαπι: Ἠαροι ἴ]α ποίαβ]ἶα πππ]ία νοίοτὶς Τίς οἳ πιοτὶς Ρτῖκοι. ΟΜαίεν Β]ωπὶοῖς 
ουαί Ἠϊρροδαπαῖα, οαἳ παροτίπάακογαίς Απιγηίου Ῥο]οσπα Ογίαπα: ο] απἰπαατη τας 
α οοπ]αρῖς φαἳ απιογο αὐαλμοπαγαί, ΒΠπα ἙῬ]ωπῖοθπα αἲ κίαργπη Ρε]]οῖς αἀάποῖί ν. 
ΑΡροοάος. ΠΠ. τ2. δ. 5. 4. οµπα Ο)Η5. Ἑλλάδα καλλιγύναικα Ίαπι δρ. Β. 683.---448. 
νείκεα πατρὸς, ἴγαπι, ΙΠά8 ν. 5. ὠργίζετο. εἰ 450. πατρὸς χιωομένοιο. (18{ΕΠΙΙ5 Ί]]α νου- 
8 εγιπηρίζ.----451. λισσέσκεπο γούνων. ΝΙΡΡΙΟ ὦψαμένη γούνων αἱ Α. 512, Ο. 76. οἱ αΠ)ῖ. 
οἳ. απ Α. 4ο7.---Η52. ἵν ἐπθήρειε γέροντα τί ππ]θγοι]α απΠΟΓα Παγοπίς οπρία, ἄνΘΙ5Ο 
Θδκοί ΑΠΙΠΙΟ Ἡ 5ΕΠ6.----454.. 1μοσ15 ποίαθῖ]ς Ῥτορίος ἀρὰς, αἵγας, οαγιύπηιε ε[[εοίως, 
ἑππα, φποά ργεσες Γαοίώ αά Ι αγίας πα]α]σες ἀθας: αποάφαε 457. «πρίίεν ὕπ]εγιν εί 
1γοδετρίπα ἀῑτας εᾱ οβροίιτα αἀάπουπί,---45δ. ποϊαβ]]ς νοίιις Ἰοηοπᾶ1, είπα 5αογ]δ 
η Ηεέοτὶς ουνία, ἴοτπια, Ῥτο φο]]εππῖ, οπδοίρεγο Ἰήπωπ. Ἠλακίταοποπα ἁαλὈίς Ίουις 
Οα. Τ. 200---4οι. 5η. οἳ, 51Ρ. Ε. 498. Ὠϊπς ἀενονῖέ ραΐεν ΒΠαπα, πο παπα ϱἶ πᾶ- 

ἔπειτ᾽ Φοῖνιξ τὸν πατέρα, καὶ τὰς ὑπ αὐτοῦ 

γενοµένας ἀρὰς, φεύγει πρὸς Πηλέα. ὋὉς 

/ ον 
πρασσει». απο 444. Ὡς ἂν 

/, 

σεῖο, φίλον τέκος, οὐκ ἐθέλοιμι Λείπε- 

σθαι.] Διὸ οὐκ ἀπολειφθήσομαί σου. 

445. Ὑπεσταίῃ.] “Ὑπόσχοιτο. 446. 
᾿Απεξύσας.] ᾽Αϕφελών. ἸΝέον ἠβώωντα.] 
᾿Ακμάζωτα, σώζοτα. 448. Νείκεα.] 
Φιλοεικίας, ἀπειλάς. Φεύγων νείκεα 

πατρὸς ᾿Άμυντορος.] Φαϊνιξ, ὁ ᾿Αμύντο- 

ρος, ὃς ἐξέπεσε τῆς οἰκίας γῆς διὰ ταύτην 

τὴν αἰτίαν. Τοῦ πατρὺς αὐτοῦ παλλα- 

κίδα μὲν ὀνόματι Κλυτίαν ἀγαπῶντος, 

Ἱπποδάμειαν δὲ, ἐξ ἧς τὸν Φοίνικα ἔτεκε, 

στυγοῦντος, δεηθείσης τῆς μητρὺς, τῇ 

παλλακίδι τοῦ πατρὸς Κλυτίᾳ ἐμίγη. 

Γνοὺς δὲ ᾽Αμύντωρ, ἐπηράσατο τῷ παιδὶ 
δυστυχίαν περὶ τέκνων γονήν. Δείσας δὲ 

ὑποδεξάμιενος αὐτὸν, διὰ τὴν συγγένειαν, 
δίδωσι αὐτῷ τὴν Δολοπίαν χώραν' καὶ 
Αχιλλέα τὸν υΏν, μικρὸν ὄντα, εἷς ἄνα- 

τροφὴν παραδίδωσι. ὈὉρμενίδαο.] ᾿Ορ- 
440. Περιχώσατο.] Πε- 

ρισσῶς ὠργίσθη. 45ο. ᾿Ατιμάζεσκεν.] 
µένου παιδός. 

Ἠτίμαζε. 452. Προμιγῆναι.] Συνελ- 
θεῖν, μµιγῆναι. ᾿Ἐχθήρειε.] Μισήσειεν. 

453. Πιθόμην.] ᾿Επείσθην. ᾿Οἰσθείς.] 
Ὑπωοήσας. 454. Στυγεράς.] Μιση- 
τὰς, φρικτάς. ᾿ΕἘπεκέκλετο.] Ἔπεκα- 

λεῖτο. Ἐριωνῦς.] Καταχθόνιοι δαίμονες. 

τιμωρητικοὶ τῶν πατρικῶν ἀσεβημάτων. 
ὧν τὰ ὀνόματα, ᾿Αλεκτὼ, Τισιφόνη, Με- 
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ἐζ ἐμέθεν γεγαώτα. θεοὶ ὃ έτέλειον ἐπαρᾶς, 

Ζεύς τε καταχβόνιος, καὶ ἐπανὴ Περσεφφεια. 

ἔνθ᾽ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ' ἐν φρεσὶ θυµὲς, 

πατρος χωομένοιο, κατὰ μεγαάρα στρωφασόω,. 

η με πολλὰ ἔται καὶ ἀνεψιιοὶ αμφις ἐόντες 46ο 

αὐτου λισσόμενοι κατερήτυον ἐν μεγαροισι’ 

πολλα δὲ ἴφια μήλα καὶ εἱλίποδας έλικας [βους 

ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες ῥαλέθοντες ὠλοιφη 

εὔσμενοι τανύοντο δι Φλογὸς Ἡφαιστοιο' 

πολλον ὃ ἐκ κεράμιων μεν πήνετο τοῖο Ὑέρωτος. 4ό5 

εὐνάνυχες δε μοι ἀμφ αὐτῷ παρα νύκτας ἴαυον" 

οἱ μὸ ἀμειβόμενοι φυλακας ἔχον) οὖὐδε ποτ ἔσθη 

πὺρ, ετερον μὲν ὑπ αἰθούση εὐερκέος αὐλης, 

46ο. πολλὰ Εέται. 4602. δὲ Είφια----Εέλικας. 

φορτοίιις Βῑας Ἠθγος δ118.---457. Ζεύς τε καταχβόνιος. ἨΝΟΙΙΘΠ «Γουϊς ἐπ]ογὶ ππεπιοΓᾶ- 
Ῥο εκ Ίου 1ρδο Ίοσο: 5 Υθυδας Ἡοπιετὶ πποάο οδε: οἳ τοτγρη]ής Ῥτοδετρίπα,---458. 
ἐρητύετ᾽ ἓν φρεσὶ θυμὸς, τποᾶιις ἸοηπεπάΙ Ἡοπιθσίοις: ἴεγ Ν. 25Ο. δἱ 118. 631. αάά ΔΑ. 
193. πο αι [τιν Φιιδεἰπιῖ ΠΙαπογε ἴπι ἄοπιο. ΑΠΡΙ οδί οὐκ «ἴχετο, οὐ κατείχετο θυμός. Ἡ. 6. 
οὗ κατειχόµην. οὐκ ἔτλην.---46ο. 5η. Ἑλαπίσρπα νάρπίος Εασαπα τηθθ(ατὶ απο, τοι]- 
πθγθ Θιπά ἴπ ἆοππο ραϊτία φιιάθπί, οἶηιιο αδιάθηίες ρασαπα εί εχΠη]ατοπί ορεταπι ἀαπῖ, 
Ῥατείτα πο Εασίαί ρτον]άθηῖ. ἀνεψιοὶ, Ιπίθς 1105 οτας ΕΙΣΥΡΥΙΗ5 Β. Τ6.---46τ. κατερή- 
συον ἐμὲ αὐτοῦ ἓν µεγάροισι, λισσόμενοι πολλὰ.---464-. «ὕόμενοι πανύοντο, αιῖ Ἰσηὶ αἀππογθ- 
Ῥαπύας πἱ απι]αγθη ας ΡΗΙ, ἐξετείνοντο, παρετίβεντο, ὥστε εὔεσθαι. απ, θιιοᾷ ρτοῦαβί- 
Ἠπιβ, εὔοντο καὶ ἐτανύοντο, απιπ]αὶ νενα ἱπβρεβαπίιτ τας αδξατεηἔΗΓ.---465. ἐκ κεράµων. 
πίθων κεραµείων. Ἠδα νδίογιπη. Ἐγηεςϊ οοπηραγαξ ἐενίαπι Ώρ. Ἠοταδυπη. 466. εἰνάνυ- 
χες. διὰ ἑννία νύχτας παρίαυον ἀμφὶ ἐμοὶ αὐπῷ διὰ τὰς ύεπαρ παρέμενόν μοις 46η. οἱ μεὲν 
τοδροπάεί νν. 47ο. ἀλλ᾽ ὅτε δή---καὶ σότ᾽ ἐγώ.---468, 0. ὑπ αἰβούση εὐερκίος αὐλης, ἄλλο 
δ' ἐν) προδόµω, πρόσθεν θαλώμοιο θυράων. ν1άθηιι οράἹαπα Ρατίες ρεῖδοα αιαίο, αὐλῆν, 81ι- 
Ίπτη, απῖθ ἀᾷ6ς, απωθῖε οἴγομπισίτοα σὸ ἔρκος, ἠιιοᾷ ν. {Τ2. τὸ ἑρκίον άσμα. ὨἘδί αἷ- 
Άουσα, 11» οχίοτ]ονί οάῑππα ραγᾶ Ῥτοοκίασς πππος αξ ἵπ Οάγδκοα 4ποφπθ, {ο 
Ῥατίεῦ αμ]. σῷ ἔρκει. Ἐπὶ βάλαμος, σμκᾶ, (άϊοπ]α) «παπι Ῥλωπίκ βας {απας 
π]ναὐίέας, ἀἴνθικα αὖ εράἴριας ρα(γῖκξατηῖ]ας, (ο πιοτα οίαῖς Ἠθγοίος: οξ. ΑΡοιοπ. 
ΠΠ. 235. 6. αἱ ερ. α. Ζ. 3.) απίε οπδ Ἠπ]ας ἔογες θδὺ πρόδοµος. 5οϊ]]οθί θί Ίρδα «πδα 
οο]απιπῖς φα] ατα. νος ια απα απίθ ἔοτε5 Ἠαῦοί. ἵπ Ίος, απηίθ όσες ἴρεα», αἱίε; Ισηῖς 

γαΐρα. 455. ᾿ἘΕφέσσεσθαι.] ᾿Ἔπικα- δὲ, οἱ ἀδελφῶν παῖδες. ὡς ᾿Ορέστης 

θεσθηναι. 456. Γεγαῶτα.] Γεγεννη- Μενελάου. ᾽Αμϕὶς ἐόντες.] Περὶ ἐκὲ 

µένο.. (Θεοὶ ὃ ἐτέλειον ἐπαράς.] Ἔπε- ὄντες, παρόντες. 462. Ἴφια.] Ἰσχυρὰ, 

τέλουν δὲ οἳ θεο τὰς κατάρας αὐτοῦ. εὐτραφῆ. Ἕλικας.] Μέλαάνας, ἢ ἑλικοειδῇ 
457. Ζεύς τε καταχθόνιος.] Ὁ Πλού- τὰ κέρατα ἔχωτας 464. Ἐύόμενοι,] 

των. Ἰαὶ ἐπαινή.] ᾿Επίφοβος, δεινή. «Φλογιζέμενοι, ὀπτώμεναι. Τανύοντο.] Ἐξε- 
Αἰνὸν γὰρ. τὸ δεινόν. "Η. ἣν οὐκ ἄν τις τείοντο. 465. Κεράμων.] Πίθων. Μέ- 
ἐπαμέσειεν' ᾿Αντίφρασις, ὁ τρόπο. Ἡ, ᾖϐθυ.] Οἶνος. 466. Ἐλάνυχες] Ἐπὶ ἐν- 
ὑπερβολικῶς, ἣν ἄν τις, φησὶν, ἐπαμεῖν νέα νύκτας. 467. ᾿Αμειβόμενι.] Εξ 

παραιτήσαιτο. 458. Ἐρητύετο.] Ἠρε- ἀμοιβῆς φυλάσσοντες. ὃ ἐστιν, ἐκ διαδο- 
µίᾳ κατείχετο. 450. Στρωφᾶσθαι.] Χῆς. Ἔσβη.] ᾿Επαύσατο, ἐσβέσθη. 

᾿Αναστρέφεσθαι. διάγει. 46ο. Ἔται.] 468. Αἰθούση.] Αἴθισαι αἱ ὑπὸ τοῦ 
Ἑταῖροι, πολῖται. ᾿Ανεψιοί.] ᾿Αδελφῶν ἡλίυ καταυγαζόµεναι στοαί. Παρὰ τὸ 
υἱο), ὡς ᾿Αχιλλεὺς, καὶ Αίας. ᾿Αδελφιδο αἴθεσθαι. Ἐὐερκέος.] ᾿Ασφαλῇ περίβολον 



493 ΙΔΙΑΔΟΣ Ι. 16ο9---482. Τ1ΗΒ. ΙΧ. 

ἄλλο δε εγὶ προδόµωῳ, πρόσθεν θαλάώμοιο θυρώων. 

αλλ᾽ ὅτε δι δεκάτη οι ἐπήλυθε ος έρεβενη, 47ο 

καὶ τότ᾽ ἐγὼ θαλάμοιο θύρα». πυκνῶς ἀραρυίας 

ῥήζως εζηλθον, καὶ ὑπέρθορον ἐ ἐρκίον αὐλης 

ῥεια, λαθὼν φύλακώς τ ἄνδρας, δμωάς τε γυναικας. 

ος ἔπειτ ὠπάνευθε οι Ἑλλάδος εὐρυχόροιο, 

Φθίν ὃ ὴ εξικόμην ριβώλακα, μητέρα μήλων, 475 

ες ΠηλήΊα ἀναχό ὁ ἕ με πρόφρων ὑπέδεκτο, 

καί με φίλης, ὡσεί τε πατήρ ὃν παῖδω φιλήση 

μοῦνον, τηλύγετον, πολλοῖίσι επὶ κτεάτεσσι! 

καί μ ὠφνειον ἔθηκε, πολυν δε μοι ὤπασε λαό. 

ναῖον ὃ ἐσχατιην Φθίης, Δολόπεσσω ἀνάσσων. 48ο 

καί σε τοσοῦτον ἔθηκα, θεοις ἐπιείκελ Αχιλλεῦ, 

ἐκ θυµοῦ φιλέων' ἐπεὶ οὐκ έθελεσκες ἅμ' ὤλλω 

476. ἐς ΠηλΠα Γάναχθ'. 477. Εὸν παῖδα. 48ο. Δολόπεσσι Γανάσσων. 

451. ἐπιείκελ”. 

Ρε. ποοίοιη αἰευαίιν, πο Παρα ο]αὺὶ ροδεεί Ῥμαπῖκ. Εβαρίς (απεηπ Ῥλμαπίκ, Ῥ6ι- 
τρείς 6155 (θαλάμου) {ορ (471) οἱ ρατίοίο αι] 6506Η5Ο ασ δαροταίο. (472.). Ὦ 
Βο]ιο]1ς τη] πονῶ Ποῖ5 οχρεοίο». 

474. Φεῦγον ἔπειτ. Επρῖς εκ Ἠε]]αίο νς. 447. εἰ ρε; Ἠε]]αίεπι, απαίθπ5 Ἠου Πο- 
ππον (πποίις εν Ῥ]ίαπα, απαπα Ῥε]οις Ιπμαβίίαραί, ρευνεπίς; εί οί Ίου. ΠΟΙΛΕΠ 
ἐτασέας, 56. τορίοπῖς, παπα πιοχ Παλίζαέιιπα οοπορδδί ἴπ ἐσχατωῶν Φθίης, 4δο. ο. 5αρ. 
84 Β. 683.---415. μητέρα μήλων, Απΐ(ιο 5ΓΠΙΟΠΘ, πί Β. 606. πολύμηλος.---4Τ6. Ῥαἴα 
Ῥ]ωπίσρπι εᾱ Ῥοΐθιπα νοηῖφδθ τς ἱκέτην. Ἐδί ἵν βιπάας πηπ]ίαγπη οκ. ν]ία Ἠετοῖσα 
παγγαίοπιπη, ἱπρτίηιίς ἴπ ἐγαρωα], ἆππα Ῥτορίος οράθπι νο] αἰιιά Γαοῖπας οοπιπηῖς- 
5απι ΓσίεΠά ή. ον Πετοῖθις.  Ἠϊπο ἴδια οκί]ἶα Ῥε]εῖ, Τε]απποπίς, αΠογιπας εί αριιά 
Ἠοταπα Τε]ερμιις εἰ Ῥε]εις, ραιφεν εί ει] πιίεηφιε.----41 δ. μοῦνον, τηλύγετον, ]1- 
οὕυπα αέσαππφιο εί αΏδῖ, ας Ο4, Π. τ9. εἴ απηπηιτα απηοτίς αβθοίιια ἀθεῖατη Ἰ 1η βιπα, 
5ἳ οὐ απῖοιις οὗ 5οτίοτο ορίαίο 5ιποερέα5 Βιιοπῖζ. ἆθ νοο. ν. αἆ Γ. 175. πολλοῖσιν ἐπὶ κτε- 
ώτεσσι», στου ἐν σὺν κτεάτεσσω ὄνσα, ἔχοντα κπέατα πολλά. ΑΠί6ι ἀῑείαπι ογαί Ε. ΤΡ4. 
υἱὸν δ) οὐ τέκετ᾽ ἄλλον, Ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι. ροτίῖοπθπα αστί δι ἀθάίςκο Ῥε]οιτη Β]ιω- 
αὶοῖ πθοθςςθ θ5έ:---470 πολὺν δὲ µοι ὥπασε λαόν. Οὔδουσπα 6ἱ ου οσί, ἵπ να Ῥιΐδεα, 
αια]ε ἱπιρετίππα Ίου Ρε]αί ἵπ αΠοπ πρίν Ῥορι]απι, Ώο]ορος, θαοτίς, τξ αἱ Ρναβοετε 
Ρο55εί αΠπή, αἱ οἳ πιρενανεί. οἳ. δαρ. αὖἲ. 149: ἴἶπα επι αστο ἀοπιαίο Ορ58ίδ5θ (110- 
αΎπθ ἰποο]θηίος ἵπ ἀἰβίοποπι αρρανεῦ. 9 αππζθηὰ Ῥο]ειις Ῥλαπίοί αρτος Ιαΐ{ο5 αδερπαγαξ 
οοἸθπᾶο5, 60 1μδο Ῥ]μωπίκ Ιπίο ρἰποίρθ», ὄνακτας, Ρορι]! Επ δ.---Η91. καί σε τοσοῦτον 
ἔθμκα, εἀποανί ἴο, αἱ αάο]εδορύες απ Ἄου τρία {ῖ5, 410 ΠΊπο ϱ5 οοηκ ας. Παδίατα 
{πι 1π Βολο]ο Ῥ6υ Ἀορ]λοσ]θιιπα : καί σ᾿ ἔβρεψώμην τόσον» ἐς Ίβης. 482----7. Ἀἰπιρ]ηοϊίαὶ 
Ῥτίσοιρ ααλῖν οἱ ρεὶνοῖ 5ογπιοπίς Ἠτρο οοπνοηίαπς, ἱπρηπαίς 486, 7. ει αΠοσιιπα Π0- 
νεπέ.. Οοπαρανα αἱέοππη Ίοσαπα κἰπηί]οπι Ο4. Π. 442 ---4---4δ1. ἐν νηπάῃ ἀλεγεινῇ Ρτο 

ἐχούση:. 469. Προδόμῳ.] Τῷ προστόῳ περηλάμην, ἐξέφυγο. 474. Ἑλλάδος.] 
τοῦ θαλάμου. Διέχεε τὴν τάξιν. θάλα- “Ελλὰς καὶ Φθία, πόλεις τῆς Θετταλίας. 
µος μὲν γὰρ, ὃ ἔσω οἶκος τῆς αὐλῆς' τὸ 476. Ἔς ΠηλΊα ἄνακτα.] ᾿Αντὶ τοῦ, 

δὲ πρὸ αὐτοῦ. πρόδοµος. Αἴθουσα δὲ πε- πρὸς τὸν Πηλέα ἱκέτης παρεγενόµην, καὶ 

ῥίστυλον, τοῦτ᾽ ἔστι, πρὸς ἥλιον τετραµ- ἸἹἱκέτευσα. 470. Ὠπασε.] Ἡαρέσχεν, 

µένη στοά παρὰ τὸ αἴθεσθαι, ὃ ἐστι, ἔδωκε. 48ο. ᾿Ἐσχατιήν.] Τὰ ἔσχατα 

φλέγεσθαι. 47ι. Πυκμῶς.] Ἔπιμε- µέρη. 481. Τοσοῦτον ἔθηκα.] Τηλικοῦ- 
λῶς, ἀσφαλῶς. 472. Ὑπέρθορῳ.] Ὕ.- τον ἐποίησα. Εστι δὲ ποσότης ἀντὶ πη- 



προς, ΙΔΙΑΔΟΣ Ι. «82---οθ. 459 

οὔτ ἐς δαιτὶ ἐεναε, οὔτ' εν μεγαροισι πάσασθαι, 

πρίν Υ᾿ ὅτε δη σ᾿ ἐπ᾽ έμαῖσω ἐγὼ γούνεσσι καθισσας, 

ὄψου τ΄ ἄσαιμι προταμιῶν, καὶ οἶνον επισχών. 485 

πολλακι μοι κατέδευσας ε επὶ στήθεσσι χιτώνα, 

οἶνου ἀποβλύζων ε εν νηπιεή ἀλεγει. 

ὥς ἐπί σοι μάλα πολλα πάβω, καὶ πολλα μόγ ήσα, 

τα Φφρονεων, - ὅ μοι οὔτι θεοὶ Ὑόνον ἔξετελειον 

εεε ἐμευ᾽ άλλα σε παϊδα, θεσῖς ἐπιείκελ ᾿Αχιλλευ, 499 

ποιεύµην, "να μόά ποτ ὠεικέα λοιγον ἀμύνης. 

ἀλλ, Ἄχιλεῦ, δόμασον θυμον μεγαν' οὐδὲ τί σε χρη 

νήλεες ήτορ ἔχειν στρεπτοὶ δε τε καὶ θεοὶ αὐτοὶ, 

τῶν περ καὶ μείζων ἆ αρετή, τιμή τε, [δή τε. 

κωὶ μεν τοὺς θυέεσσι καὶ εὐχωλής ὠγανήσι, 405 

λοιβή τε, κνισσή τει παρατρωπώσ᾽ ὤνθρωποι 

λισσόμενοι, ὅτε κέν τις ὑπερβήη, καὶ ἁμαάρτη. 

καὶ γαρ τε Λιταὶ εἰσὶ Διὸς πουραι µεγάλοιο, 

484. να]ρ. γούνασσι. 485. [ανον. 457. Γοΐνου. 4958. γυ]ς. πόλλ’ 

ἔπαθον καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησα. 499. ἐπιΓείκελ. 401. ἀεικέα. 

νι]ρατῖ ὧς νήπιος ὤν. ρθς ῬΡαθγί]επα ερέαίοπα, ῬιιΘΓΟΓΙΠΙ ΤΠΟΓΟ. Ερήθιείοη αἀ πιο]ονίίας, 
εατας οἱ 5ο] Ηοεπάίπος φρθοίαῖ, αιιας πιστ πιπτονῖ δια ογθαΠΜ. οἴνου ἀποβλύζων. οἴνου 
σι μέρος τι. ἨΟΓΙΡΜΙΠΠΙ.----480. τοραίαής Ίου, ᾳποί.---409. σὲ παῖδα ποιεύµην. ΠΟΠ 9ο]- 
Ἰεππῖ κογίογαπα. ορίαίαπα. αἀορίίοπθ, 5θᾶ, ΕΠΙ Ίου {6 Παυαϊ οἱ απιανΊι---491. ἵνα μου ἃ 
πῃθ, ἀμύνης λοιγὸν, ππα]πη, πας αϊάθπι 1 Ππ]απίαπα οοπαπηθ]απιᾳο αΠοτπα, Έα οπῖπα 
τοαίς, θα νἱ οἱ Παπ τοῦογθ Ῥ]γαφιια ρογαριαπίαν, δθηθοίς, πα] αποσπά οὗ- 
ποχῖα, ἀθδιάεταῦαί ΒΠογΙΠΙ ΤΠΒΠΙΙ5 Ρτοπηίης θὲ ναµάας. Τπάς ιά Πάπα τεκνοποιί ας, ΘΕΗΙΑΠΙ 
τοδρεοίιι αὰ Ώοπογπη θαζε]απα οί 5αορθαδίοπεπα 1η θατα Ἠθτου Πα κἶς ᾖ1γο. ὙΙάς νε] απάτη 
Ίουυπα Ο4. Λ. 491 ---Τ. Ἡ. Ω.. 488. ο. 

492. Ῥτουθαϊς πάπο αἲ ατσιπιθηία, οί δας Αο]]οπα πἹονθγθ ιά σέ, ας ρ]αραβί]θπα 
56 ἀθΐς Ρείπιο εχειηρ]ο ἀθοτιτας ἴαπι 408---δοδ. φιιοᾷ ο αρίίος ἵκετῶν Ίπτα πείας, ες 
εοσαπα οοηζεπιέυπα νμιθϊσαί.---493. Βθοά Ῥοδιπί Ρρεεοῖρις (Ο. 22.) 4, τῶν περ καὶ 
ἀείζων ἀρετὴ, Ἰαΐε, ἆε φιιανίς ργνίαπίῖα, θα ἴ]]α ν]ία ορηκορα έξι, οὐυγροσῖς απἰπηίηιθ, 

408-598. Ίμουμ5 ποΙ]Ιδδίηχις 4ο ργοοῖραδ, ποπ φάσης, αί ν]ρο αοθθρέιις 

λικότητος. ᾿Ἐπιείκελε.] ᾿Εφόμοιε 493. ἀπότομο. Στρεπτοί.] Εὐμετάστρεπτοι, 
Πάσασθαι.] Γεύσασθαι. ᾖ4Ό5. Ὄψου.] εὐμετάβλητοι, εὔπιστοι. "Εναντίον τὸ, 
Προσαγήματος, προσφαγών. "Ασαιμι.] Στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί. τῷ, Οὐ 
Ἠληρώσαιμι, κορέσαιµι. Προταμών. ] «γὰρ αἶψα θεῶν τρέπεται νόος. Λύοιτο ὃ᾽ 
Ἠτοι, ἀποκόψας. ἣν τὸ σκληρὸν τῆς τρο- ἂν προσώπῳ ὅτι τὸ μὲν ὁ Ποιητής φη- 
φῆς προκατεργασάµενο.. 496. Κατέ- σιν' ἐκεῖνο δὲ ὁ Φοῖνιξ λέγει, ἐν καιρῷ 

δευσας.] Διάβροχον ἐποίησας, κατέ- ὀργιζομένου ᾿Αχιλλέως, εἰκότως, καὶ τοὺς 

βρεξας. 457. ᾽Αποβλύζων.] ᾿Απεμῶν, θεοὺς πείθεσθαι. 495. Θνέεσσι.] Θνυ- 
ἐκβάλλων. ᾿Ονοματοποϊῖα, ὁ τρόπο. Ἐν µιάµασι, θυσίαι Εὐχωλῇς.] Εὐχαῖς, 
»ηπιέῃ ἀλεγεινῇ.] Ἐν τῇ χαλεπῇ παιδο-. εὐχωλαῖ. ᾿Αγανῇσι.] Προσηνέσι, πρά- 
τροφίᾳ. ᾽Αλεγεινῃ.] ᾽Αλγεινῃ. Ἐκ τοῦ, οι. 496. Παρατρωπῶσι.] Περιτρέπου- 
ποιεν ἀλγεῖ τὴν ψυχήν. 489. Ἔξε- σι, πείθουσιω. 497. Ὑπερβήῃ.] Παρ- 
τέλειο] Ἔδωκαν. 492. Δάμασον.] ἐλθη. 498. Διταί.] Θεαὶ, οὕτως ἐπι- 
Καταπράῦνον. 403. Νηλεές.] ᾽Απηνὲς, καλούµεναι. Καὶ γάρ τε Λιταί εἰσι Διὸς 

νΟΙ;. 1. 3 κ 



15-ἱ ΙΔΙΑΔΟΣ Ι. -9ο---σο-. πρ, οσα 

χωλαι τε, ῥυσαί τε, παραβλώπές τ ὀφθαλμώ' 
παν σε 2/ 3 ΄ υἡ 

αι μα τε καὶ μµετόπισθ Άτης αλεγουσι πίουσαι. σου 
« . ΄ «/ / 

ἡ ὃ) τη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος' οὕνεκα πάσας 
Ν ς ΄ ΄ / οὮ ει τες 

πολλον ὑπεκπροθεει, φθανεει θέτε πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν 

(λάπτουσ ὠὀνθρώπους' αἱ ὃ ἐζοπέοντωι ὀπίσσω. ρ 
Δ ΄ . ἰδέ. / Ν α, δις 

ος μεν τ αιοεσεταί πουρας Διος, οσσον ιουσας, 

4900. νυ]μ. ῥυσσαί τε. 592. νιι]ς. φθάνει. 

θδί, 964 ἱκετῶν, αρΡ]Ιοτη, αά ἀεργοσαπάαια Ππ]αγίαπα {επιοις Π]αίατα αΠηπθπα αἀθιῃ- 
πα, Ἠος 5ογπιοηθ ργῖκου αἀπαυγαία, τοὺιὶς 1η Ῥεγδοπας πηιιίαςῖ5, Ῥτοορα]ς Ἱπ]ατία, 
"Ατη, Ύἷια (1 αΠαπα αβιοέ Ἱπαρεία απηπαϊ οἱ Ίνα, οππα Ἰον]ίαίο οἱ Ιπουηφίάεταπίῖα αἲ)- 
τρία: απαπάοιΙάθπη απίθιη α- ἀἷν οπία, αποπαπα αποίοτῖρας, τορείπίας, οίῖαπα 
οἰπῖπα οἳ 5οε]εγα, Ἱπριήπαϊς αρ. /Ἠκοηγ]ση οἱ αο5 Τταρίοος, ἐκ. θεοῦ ἐκ δαίµονος» {αΐο, 
}αία] ποορρδίαίο: ονί οᾳ ἀθα, εὔίαπαι α- ας πα δοµία, Ἀποσθατς ππος. γοδρίκύθ- 
απ εἳ ρωπϊθητία ασ, οἱ εκ Ἠπο ἀεργοσαξίο εαρρ]σαπεῖς: πα ης Λιπαλν Ρτθοθν, 
αιάθας Πρι ας Παβίας ἐκέπου, ατα Ῥπο ωρτ]ιάϊπαο απἰπαϊ, ρωπζοηίία, Ῥιάοτα, 
οσι]ος νῖκ αἴίο]]ενο κκ πθηί, παραβλώτες ὀῤῥαλμῶ, Οπί6 ΤΗΡΟΝΗ, οκ εσπίάΊπο ο 
ΤΙΦΤΟΤΟ δὐ οσα. 5ᾳα]ογς οοΓροΡῖ5, {ατάς οἳ το]ασίαπίας αοοθάπί απ θπα, φπθπα 1Π- 
Πανία αβοσθνιπέ: Πίαηας δαπί οἰαιάς ροάίριςς τά οί Δίκη βραδύπους θδί, οἳ Ίωπα 
Άεᾶε οἰαιάο. ἀς 1 ΡιΙΒ ν. Ῥαμκαπίανα ἆθ αγσα ΟΥ/ΔΟΙ, Π). Ὑ. 8. παῖδα ἀμφοτέρους τοὺς 
πόδας δι: σπραμµένου: ἔκοντα. Αίεγ Ίουις 4ο Α το 6δῖ οοπ{εγεπάις Ἡ. Τ. 91. 5η. 

590, δοΙ. αἵ ῥώ τε καὶ μετόπισθ "Ατης ἀλέγουσι κιοῦύσα. Αοοῖρί Ἠπο ροβδιπί νο]: 
χιούσαι μετόπισθεν Ατης, Φαυροφθηίος, ὠλέγουσι, 5ο]Ποῖίο βαπί: ταέ ἀλέγειν αὐδο]ίε : 
04. Τ. 154. διὰ δµωὰς, κύνας, οὐκ ἀλεγούσας, ππ]]απι οπταπα Ἠαρεπίεςς Ἡ. 6. Ῥεν αποῖ]- 
Ίαταπι Ιπομτίατη ἀορτοπεπά[έαχ Ῥοπείορο ἴθ]αα πθίοχθῃς. 5ο]οΙίο δαπί Ῥτουθ», Ρτο- 
Ῥΐος οοπιπηϊβεπη, ϱἳ Ρρτορίος ππθάθ]απη Ππ]ητία τερετίεηάαπη. Υθ]: µετόπισθε κιούσαι, 
ὤλέγουσιν "Ατης. φιιοᾷ πΙπας Ῥεπο Πί.---5οσ. Τη]ανῖα, ἄτη, ὕβεις, Ἱπ[οννί 9ο]θί Ίτα οἱ 
πποῖιι απίπαϊ ργοροΙρῖθὶ ας (ρπιονατίος Ίου ρου ΙΠοβδδΙΙΗ ΟΠ τοῦογθ οογροσί5, Ῥθάιιπχ 
Βτπηίαίθ, απ] οοποϊαίαπι, ἀθο]αγαθαχ.-- 502. "Ατη φθώνει βλάσπουσα ἀνβρώπους. 
βλάπτει, ὑπι]ιγίαπι ἴι[εγί, οἵπι ποῦίοπο Ῥγωορῖς οὐ (εποταν! οοηβΙ]Η, πῶσαν ἐπ᾽ αἶαν 
απαρ]βοαί, τί απίθα πολλόν.---503. ἐξακέονται. θαραπεύουσι. τενρ]Οΐ τὸ βλάπτειν. Τηθ- 
ἀθπίαγ Ἱπ]ατίω, ταα]ο, Ἱπ]ατία αβεοιτα Ῥ]ασαπές ἀερτεσαοπο 5οϊΗσεί 56ηδιις Ἱπ]ανία 
πηραίαν. Απιπιαάνογϊς Ῥοδίαπα Ῥτίδοςν ορίας Ἰαροτανς 1π ποβοπίριις οὐ]]οῖς το- 
ἀθπα!δ., οιπα ΦΕΙΠΙΟ ποπά απ Ίου νεγρογαπα 6εηθτε επσοί Ἰοσαρ]είαίας. Οοπιρ]εχις εδ 
Ῥ]ήτα 50 "Απης ποπῖπε: 46 απο ν. ἴΠπβ, α4 Τ. 09.---5ο4, 5. ἈΝάπο Θ1Ι11, (πΙ Ῥτεσθς 
εαρρ]οίς αἁπαϊθῖέ, Ῥοπα ς1ρί οοηδι]θγο αῑδ. κούρας Διὸς ὧσσον ἰούσας. Ρτοδ]αΥΟ Ρίο 81ῤ- 
Ῥ]ΐσ6, Ρα π]οπίατα Ππ]ατία Γ998ο: ΠΠ ἑκέσθαι, προσίέναι, ἄνπεσθαι αριᾶ Αροῄοπίπι, 
ἀἰσίαν.  ἨΗια]αςδ 5αρρ]οίς Ῥτθυθν ααγιλίεπαάας 65ο ἀοσθίς Πογίφιιο τά οπα πάΦΛΟ 6] 
αῖ Ρ]ασαπάιπα 96 Ργωμθί, Φοπο. Ἠοο απίϊ(ιιο ΝΕΙΟΠΘ τοβΙά1ς αἰδεῖσθαι πᾶς Λιπὰς 
αἆ 96 αοορἀθηίες θέ καρρ]ίορς Γασΐαςς τις αδί ΓΠθΙθΠΒ Ίου: αἰδεσθα, πὸν Σένον, τὸν Γκέ- 

κοῦραι.] ᾿Ανειδωλοποιεῖ τὰς Λιτὰς ὡς 

δαίµονάς τινας. Χωλὰς μὲν οὖν αὐτὰς 

κέκληκε, διὰ τὸ βραδέως καὶ μόλις προσ-- 

κέναι, καὶ γονυκλιεῖς λιτανεύειν τούτους, 
ϕ Ἀ 1 3, « Ν Δ 

οὓς ὤν πριηδικηκότες ὧσι. “Ρυσὰς καὶ 
ν 

διαστρόφους τὰς ὄψεις, ἐπεὶ βαρέως καὶ 

οὗ γεγηθότι τῷ προσώπῳ. οὐδὲ ὀρθῷ τῷ 
βλέμματι, προσορᾷν δύνανται τοὺς προη-- 

δικηµένους' παρ ὧν αἰτοῦνται συγγνώ-- 
ἂν αν /͵ ο 

µην. Διὸς δὲ θυγατέρας γενεαλογεῖ, ὥστε 

σεβασμιωτέρας φαΐίεσθαι. 4990. Χω- 
, 

λα(.] Χωλοποιί. “υσαί.] “Ῥυτίδας ἔ- 
ε ν ο τας εν 

χουσαι. Ῥυτίδες δὲ καλοῦνται αἱ ἐπὶ 
.ν / .. / / 

τοῦ μετώπου τοῦ δέρµατος συστροφαί. 

Παραβλῶπες.] Παρηγμέναι, διάστροφοι 
τοὺς ὀφθαλμούς. ᾿Επειδὴ οἳ ἱκετεύοντες, 

ὑπὲρ τοῦ ἐλεεινὸν φαίνεσθαι, προσίασιν 
οὐκτροὶ τὰ σχήµατα αὐτῶν καὶ τὰς θέας 
ἔχοντες. 90ο. Μετόπισθ’.] ᾿Εξόπισθεν, 

ἐξ ὑστέρυ. ᾿Αλέγωσι.] «Φροωτίζουσι. 
Κιοῦσαι.] ᾿Ελβοῦσαι. 5ΟΙ. Σθεναρή.] 
Ἰσχυρά. ᾿Αρτίπος.] "Δρτιος καὶ ὑγιῆς 
τοῖς ποσίν. ὁλόκληρος. Οὕνεκα.] Διότι. 

502. Ὑπεκπροθέει.] Ὑπεραίρει, προλαµ.-- 
βάνει. Φθάνει.] Προκει. προλαμβάνει. 
7908. ᾿Εξακέονται.] ᾿Ιῶνται, ἄποθερα- 
πεύσουσι. 5οή. Αἰδέσσεται.] Αἰδεσθῇῃ. 
506. Στερεῶς] Λ᾿Ἰσχυρῶς, σκληρῶς. 
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) ος, 
τόνδε μεγ ὠνήσαν, καί τ' ἔκλυον εὐξαμενοιο" σος 

ὃς δὲ κ᾿ ἀνήνηται, και τε στερεῶς ἀποείπη, 

λίσσονται όν ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιουσαν, 
εν ο} 

τῷ ἜΑτην αμ ἔπεσθαι, ἵνα βλαφθεις α ὠποτίση. 

ἀλλ., Αχιλευ, πόρε καὶ σὺ Διος κούρησιν ἔπεσθαι 
ϱ» 

τιμη, 3 παν περ επιγνάµπτει νόον ἐσθλώ». 51ο 
5» 

εἰ μεν γαρ μη δώρα Φφέροι, τω ὃ ὄπισρ ὀνομαζ οι 

Ατ ρείδης, ἀλλ αἲεν επιζαφελως χαλεπαμος, 

οὐκ ἂν ἔγωγε σε μηνων ὠποῤῥίψαντω ο .- 

Ἄργειοιση ἀμυνέμεναι, χατεουσι περ ἔμπής᾽ 
. ο 

νῶν ο ἅμ α τ αὐτίκα πολλα διδοῖ, τω ὃ ὄπισθεν ὑπεστη, σ15 

ὤνθρας ὃ λίσσεσθαι ἐ ἐπιπροέηκεν ἄρίστους, 

κρινάµενος κατὰ λαὸν ̓ Αχαήκον, οἵτε σοι αὐτῶ 

Φίλτατοι ᾿Αργείων΄ τῶν µη σύγε μῦθον ἐλέγξης, 
5οῦ. η, 519. νι]ς. π.. 

σην. [παρ οἱ ὁ ἱκέτης, ο ὁ Ζένος, αἰδοῖος ἀῑοὶ βο]θῦ.----σόνδε μιέγ ὤνησαν (ὀνουσι) καὶ π᾿ 
ἔκλνον (κλ ύρυσιν) εὐξαμένου, μα υϊκέαφίπι ειπε εαιιά εί, Ἰ. ο. αδὶ οί ποσα ΡεοζαἈνθ- 
π, ὕβρει νοὶ ἴτα αὐτερύαςς 11051 ος Ἱπ]ατία αβοο νἱοϊρδίπα 5ε οκονατὶ αὖ 1μδο ραιπ- 

ἄ1γ.---δού, 7, δ. ὃς δὲ κε. μτΟ εἰ δέ τις. οἱ φιῖν ργεσες Σιρρελοῖν ᾖαιιά ααπιϊδετέ: ποτ. 
ἴπάς οχαρίε ρουνἰσασϊθον Ἱπαίπα. «απ Πίθγαπα πονα οδί "Ατη, 6ης ἴπ Ῥεγσοπᾶαπα 
αηιίαίας οα α ᾖονο Πηπατας πι ἀπ λαπα οί ππρ]ας αὐ]]οπα. ΠΟΠΙΙΠΕΠΙ, εμπη(ιο 
Ρεγκθηἴ ας, τέ 1ρπα απἰπιϊ Ππροίεπίία αὐπερίας ἵπ Ρανῖα πηα]α Ιποάαί, αι άδας. οπθίαί 
κο ρουγ]οασῖα Ἠ]α δια πηα]α οἳδί οοπκα]κκο.. Ἠωο Ῥοοία ία οσπανίε: Ἓτουος 5αρρίῖ- 
ΟΠΗ Διταὶ, θχοναηὲ «ονετῃ ἱκετήσιον, πὲ Αίοπ οἱ Ἱππηίίαι, Ἡ. 6. αἲ ἴ]ο ροεγνίσασία δια 
πἩ ὥπην ἵπ βλάβην, πο ατα, παιώη, νἰοϊσίτι ἰποδαί, ὥστε αὐτὸν βλώπτεσθαι, ἵνα βλα- 
φθεὶς ἄποτιση. (ποινήν.) ϱο εοπδϊ]ῖο, τί ΊκθάΗ Νο[υαί τη ἰεἷς ειἲ οἱ Ππεχοτα]]ϊς απϊπη. 
Αάά95, οἱ νῖδ, 1λιιά πο τη Βε]ο]. οδὲ: καὶ αὐτὸς ἐν ἄτη γε γονὼς ἐπὶ τὰς Λιτὰς κατα- 
φύγη. --ἴπν. 8ο. χιοῦσαι 50. πρὸς αὐτὸν, προσελβοῦσαι, αποᾶ 504. ἆσσον ούσαι. εξ σὴν "Ασην 

ἔπεσθαι ἅμα σὺν αὐτῷ, ἠηφθφιι θι, οἳ Ἰησέατο, ποπ αὖ 60 τουθάθτθ, απίθφιιαπα Ῥαπῖέις φἵσ. 
500, 51Ο. πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρησιν ἔπεσβαι πικὴν, |Γιο οί {τι δρρῖῖο τσ Ῥγεοϊδις Παβεγὶ 

φευεγεπίίαπι οἱ νογεσιμαϊίαπι, Ἡ. ο. 1ρ5ο νεος Ἰαῦθο τον “εγοη απ οα5 αἀπιῖίθ. πι- 
μάπω αὐτάς. ἠιιοᾷ 5ο4. αἰδείσθαι Ναι ἳ φιιῖς [ος τιμήν ἔπεσθαί (αἆθαςθ) τιν, δε 
146πὰ πο: σιµᾷ 1ρ5θ. Ρε πιμῶ Αιπὰςν αἱ Ῥύ6οςς παπα κα ές ΟΙ θ15 ἀτιμῷ πὶ 56 6Χο- 
γατὶ Ἠαιιά ρα σας, -ᾖπ' ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ὠνδρῶν. ἡ ἥτε σπιν υεγεσιιπαίας γευε- 

Ἀοπίῖα οὖᾷα Λιτὰς, ρπεοῖθιις κιρρ]ῃίσυπι ἀθρίέα, οίίαπι αὐζογισι Φόπογιόη υἱγογἹι απῖ- 
ππον πιουείν πλονογο 9ο]θί: φοοοι ταἲ ἵγαπα «ο 8θηδπα [π]ανία ἀοροπαπέ ος Ῥ]αοαί]ες 
αἶπο, Ἡν 6, Ῥγοσῖθιις ο Γαοθπα Ῥνορῦθί ορ βδίπας απ]δαιθ.---ἥτε τι ἐπιγνάμπτει 
φρίνας Ῥτο νι]ρατί: φια εαγιώα πευογοπίία πο, εἀἀιοίῖ,---α δὲ οὐ θομῖ, ἀδμκηβέντες, 
Ποσυμπέας τέ ἀερτοσαπίοπι εχαιάἶαπες παπι Ῥγοοεν θπαιιάζωσιί εὐγαπα, α φιῖθιις ἱπ]υνία 
Γαοναπέ α[]οοιῖ, εἰ ἐὲς ἱφπιοδοιί, αἰδούμενοι τὰς Λιτάς. 

δα. 5. Αοσθζῖε, αιιοά ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΝ πο. πιοβο Ἱη]ιτῖαπα ἀθργοσαίτις, νεα εὔῖαπα 
ππαπθγα τα, ὀνομάζειν ΠΙΙΠΟ θέ ὑποστήναι, θ110ᾷ νδ. 518. ὑποσχέσθαι---5 19. χαπέουσι 
ἀθνιάεναπάρς, Τα νους Παδεπριις, αξ σι οἱ αποσάγγας. Βἱο χατεῖν θί αΏδί, ας Ο4. Β. 
249. 6ἳ χατίζειν οά. Δ. 949. -ε18. οἵτε σοι αὐτῷ φίλτατοι. εκ 1ρδίας ΑοΏῆ]ής οοΠ{88- 
Σἴοῃθ δρ. 204.----τῶν μὴ σύγε ἀθον ἐλέγξης, μηδὲ πόδας Ἡ. εραίίοπεπ. μὴ σὺ ἀτπιμάσης 

᾽Αποείπη.] ᾿Απαρνήσηται, ἀπείπῃη. 5οδ. 513. Αποῤῥήαντα.] ᾿Αποβαλώτα. Κε- 
᾽Αποτίση.] Δίκην ἀποδῷ. ὅ ἐστι, τιµω- λοίμην.] Κελεύσοιμι. 514. Χατέουσι.] 
ῥίαν. 51Ο. Ἐπιγνάμπτει.] Πραῦνει. ἈΧρήζουι. 515. Ὑπέστη.] Ὑπέσχε- 
512. ᾿Επιζαφελῶς.] Ἐπιμόως, ηύξη- το. 517. Κριάμενος.] ᾿Επιλεξάμενος. 
µένως, ἢ ἐξημμένως. ᾿Απὸ τοῦ φλέγω. 518. Μῦθον ἐλέγξῃης.] Διό, φησι, μὴ 

Ακ 
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Δ Ὁ) ” Ἀ ” 

μηδὲ πόδας. πβὶν ὃ οὔτι νεµεσσητον κεχολώσθαμ. 
/ » ” 3 ΄ ”΄ . .” 

οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν επευθόµεθα κλέα ὠνδρῶν 
« ΄ Ἆ ε/ ΄ 2... / / «/ 

ἡρωωγ᾽ οτε κεν τι επιζώφελος χόλος ἶκοι, 
”. ΄, δε ] ΄ 

Φωρητοί τε πέλοντο, παραῤῥητοί τ ἐπέεσσι. 
΄ / 3 ΔΝ νά ” 

µέµνηµαι τόδε ἔργον ἐγὼ πόλαι, οὗ τι νέου γε, 
ὡς ἠν' ἐν ὃ) ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισι. 

ο ΄ / Ν . / 

Κουρητές τε µάχοντο καὶ Αἰτωλοὶ µενεχάρμαι, 
-, 

53232. τε Γέπεσσι. 

520 

958 
523. τόδε Γέργον. 

σὸν λόγον καὶ πὴν πορείαν. Ἡ8 ἈΡθΓΗΘ. ιοζὲ οοπαπιϊέογα, πε ΕΟγπ {εφαίίο Φτισοσεδιι οαγεαῦ. 
ἐλέγχν ππο δὲ, Ἱεραίον τε Ἱπβεοτα ἀῑοράθηίες ρτουτῖς ομῄῖσθτε δέ ἵπ οοπζετηέτη εᾱ- 
ἀποθγθ. μύος εδ Ίρδα οτα(ῖο, 56 41 πιπαπᾶα ογαπῖ. πόδες Ῥχο ΡΥΟΠΕΟΙΙΟΠΕ, πορεία, 
Ίετε Ἡέ πόδες Ῥτο ΟἨπδ 5Ώῶρθ.-- 210. πον δ) οὔτι νεμεσσητὸν κεχολῶσθαι ἦν. αὐταρία 
οτα ο. απο επίπι ποῦ απαρΗς Ίταπι Ῥειν]σποίες τοῖπθτο Ἠσοί: φιιοᾷ 8.6. πρὶν, 
απζεαηπαπι τη ππθτα αβεγεβαπίαγ εἰ Ἱεσα νεπτεραπε, χερτε]ιοπά{ ποπ ροίεγαξ. 

529. χλέα Ἰ. Ἱ. {αππαπι 4 ρη]κοῖς ν]γῖδς πο. Γασίας Ίγα ΙΠΕΘΗΔΟΝ 5.ρθ 58 τηαπεγίριις 
εί ρτεσῖρις Ρ]ασαπᾶος ἀθιϊνκρ. παραῤῥητοὶ Ἡ. Ἱ. ραφλῖνε, αι] »ἰρῖ {αοίος τιοπῖθης, τᾶ 
παραῥητὰ, αῦ ἵπξ. Ν. 726. αἀτηϊέιπί.----523. µέμνηµαι σόδε ἔργον πάλαι, οὗ νέον, γεγΕνΗ- 
μένον. ἴΕΠΘΟ ἐοίαπα τεπῃ αποτπούο 5ε Παὐιήες Ἰέαφπο νορῖς παγαδο,----554. αθ]εσία, ἐν δ᾽ 
ἡμῖν φίλοις ρεοϊαπί αά Ἱπάι]σεπατα εἰ ραεπβῖατη 1π απἀἰεπάο. 

523. µέµνηµαι πόΣε Έργον. τθια αθῖτα αοοερεταί Ῥμαπίκς 5ο Ιπίεγβαίσεα ποτ. αἲξ, 
αποᾷ 5ειΊοτες αἰππί. Αομοπι, αί 5ε Πεσῦ εἰ ρ]ασατὶ φππαῖ, θκεπιρ]ο τηοπθέ, 411Ο 4ο- 
οεί, απεπα ενεπίέαπα Ἠαρπετίε Ίτα Ῥθτνίοας Ποπηπ]ς Ππιρ]ασραθῆϊς: απ], Ῥγεοῖριις ΠΙΙΠΘ- 
τήρακηθ τε]θεῖ», πΊος τεγηη νἱοκσίιαίπε οσε οοασίιι5 Ἰάθπι, πο τοραίις βαθγαί, 
1αοµτε ρταῖν. δέ 1 ἨΜε]εαρες, ταγμῖς Ἐίο]οίς οε]ευταίας: ν. Αρο]σά. Τ. 7, 6. ο, 
Ο)55. ἸἈΝατγαῖο εδ ραπ]]ο Βαδίους αἆ τοι ρεοταπίέ ἰππίη Ίος Ομγείο, απῖῖ- 
απῇογες το] Ίποσ], Ρατίεπι ἴθγγο 5 Ἰηδεσκαπι ν]άθιαπί αὖ «Ἐ]οίς αἀνοιῖς: 
1ρ5ί τοποραηί ΕΒΙεµχοπεπι, 'Ἐτο] (αἰγάσπεπι, πο οὔδεσκατη α Οπτθβῖριις. ο. δρ. Β. 
635 6. Ῥ]ειτοπὶ Ἱπιρεαραί Τηεκίίις Α]νας ραΐετς ιο] ργαογαί έΕπειι, 
εἶπσηπε Βας εΙεασεγ. Ηῖο, Ἱπ]ανία α Ρορι]ατίρς δι]ς αβοσίας ἵπ ατρθπι 5παπι, 
Οᾳαἱγάοπεπα, 5ε τεοβρίε, εαήτιο α Οπτεβριις ορρασπαία, ἀοπιῖ ἀθεοαΐξ, πα]Ης Ῥτοοῖριις 
νΊστις, τί ππαπία (πθγοάσς {απάσπαι Ἡτρε εαρία, Ἠοκᾶριις Ιπσγιθηίίθις οποίας οδε 

ἀτιμάσῃης ἡμῶν τὸν ὑπὲρ τῆς ἀξιώσεως 

λόγον καὶ πρεσβείας. 519. Μὴ δὲ π- 
δας.] Μηδε τὴν ἐνθάδε ἄφιξω. Πρὶν δ᾽ 

οὔτι νεμεσητὸν κεχολῶσθαι.] Πρότερον 

δὲ οὔ μεμπτὸς ὑπῆρχες ὀργιζόμενος. 530. 
Τῶν πρόσβεν.] Τῶν πρὸ ἡμῶν. Ἔπει- 
θύμεθα.] ᾿Ηκαομε. 5232. Δωρητοί.] 

523. Πάλαι.] Πρὸ 
Ἐπίρρημα Χρόνου δηλωτικόν. 

Οὔτι νέο γε.] Οὐ νεωστί. 524. Ὡς 
ἦν.] ὋὩς ἐγένετο. 525. Κουρῆτες.] Α- 

καργᾶνες, οἱ ἐν Πλευρῶνι πόλει τῆς Αἰ- 

͵ 
Δώροις πειθόκενοι. 
πολλοῦ. 

πωλίας οἰκοῦντε.. ᾿Ωνομάσθησαν δὲ οἵ- 
πως, παρὰ τὸ μὴ κείρεσθαι τὰς κάρας. 

Αἰτωλοί.] Οἱ ΙΚαλυδώνιοι. ἐπεὶ καὶ οἱ 

Γουρῆτες Αἰτωλοὶ ὑπῆρχον, ἐμφυλίου ὄν- 

τος τοῦ πολέμου. Ἡ οὖν Καλυδὼν πρώ- 

τη πόλις τῆς Αἰπωλίας. 

μάχοντο, καὶ Αἰτωλά.] Οἰνεὺς, Αἰτω- 

Κουρῆτές τε 

λίας δυνάστης, τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἐτη- 

σίων καρπῶν τοῖς θεοῖς θύων, "Άρτε ρπῶν τοῖς θεοῖς θύων, ᾿Αρτεμιν 
ῇ ον αν ερ Ὢ . 

µόνην Κατέλιπε. Ἡ δὲ θεῦς ὀργισθεῖ- 

σα, μέγα τοῖς Αἰτωλοῖς συὺς χρημα ἔ- 
ο Ν / ΣλλΛ 

πεμιγεν ὃς οὐ µόνον τὴν χώραν, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἐνοικοῦντας διέφθειρε. Καλν- 

δώσιοι δὲ καὶ Πλευρώνιι πραῇλθον ἐπὶ 

Μελέαγρος δὲ ὁ Οἰνέως πρῶτος 

ἐπιτυχὼν, γέρας τε τοῦ συὺς ἀκροθίια 

λαβὼ», τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ δέρας ᾿Ατα- 
ορ 3 ὃν . Ν ον αν λάντη δι ἔρωτα δωρεῖται. καὶ αὐτὴ γὰρ 

ν. 3 .- πο /. . Ν συνεξήλθεν αὐτοῖς ἐπὶ κυνηγίαν. Οἱ δὲ 
Θεστίου μὲν παῖδες, ἀδελφοὶ δὲ τῆς 

Μελεάγρου μητρὸς ᾿Αλθαίας, ὀργίλως ἐπὶ 
τούτῳ διατεθέντες, ἐπεβούλευον τῷ Με- 
λεάγρῳ. “ὍὉ δὲ προγνοὺς, οὓς μὲν ἀπέ- 
κτεινεν, οὓς δὲ εἰς φυγὴν τραπῆναι ἐποί- 

ησε. Διόπερ Πλευρώνιοι τοῖς Καλυδωνίοις 

ἐπεστράτενον' Μελέαγρας δὲ, κατ ἂρ- 

χὰς τῇ μητρὶ μηνιῶν, οὐκ ἐβοήθει τῇ 
ο /. ολ αῄον .- / 

πατρίδι. Παρθουμένης δε Ίδη τῆς πζ- 

τοῦτον. 
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αμφὶ πόλι Καλυδώνα, καὶ ὤλλήλους εναριζον᾽ 

Αἰτωλοὶ µεν, ὠμυνόμενοι Καλυδώνος ἐραννης' 

Κουρητες δε, διαπραθέειν μεμαώτες ὥρηϊ. 

καὶ γὰρ τοῖσι κακὸν χρυσόθρονος Αρτεμις ὦρσε 

χωσωμένη, ὁ οἱ οὖτι θαλύσιο, γουνῶ ἁλωής ς3ο 

Οὐἰνεὺς ῥέζ' ὤλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνβ ἑκατόμβας' 
λε 

οἵη ὃ οὐκ ἔρῥεζε Διῶς κούρη µεγάλοιο, 

ἢ λώθετ', ἡ οὐκ ἐνόησεν ἀάσσατο δὲ µέγα θυµῶ. 

539. ὅξο. 591. Εοψεὺς οἳ δἷο 536. 530. 6933. ἀξάσσατο νυ]σ. ἀάσατο. 

4οππο οχῖτγο οἱ ασια «αρογθ, Ἱέα αἱ πα ]άπα πιπο νἰγεα ος ῥγωπηίαση, ππ]]απα Ἰαάθπη, Ίνα - 
Ἰογοῖ: οξ. αἆ ν5. 546.---517. ἀμυνόμενοι (ὑπὲρ) Καλυδῶνος 6 ροεῖα» 11δ, ν. ο. Μ. 243. 

520---.545. Ἱπιετροπίέις οπλ]σκα ϱἱ οἶπο Ὀσ)]] 1πίος Ομνοίος δἱ /Ἠίο]ος, οἰδὶ Ρά ΓΙ 
ἀἰκονίο ασ Ροτδρίοιθ.. Αρτο Οα]γάοπίο Ππτετίοσίο, οοπ{οηΓΙο εχονία εγας 8ρες τοῖς 
ἀριστείοις' (19 οναπέ Ἠπης οχανῖο Έθνος, προτομή, γέρας πβεσπαπάιπη αἳ οι]α5 ππακὶ- 
πηθ ορεγα Ἱπτεγετηία Ί]]α Βικσος. οἱ, Υ8. 544. Ἠερείϊιτ απίεπι τε5, εκ νείεγαπα Ῥοριι- 
Ίοσαπα Ἰπογθ, αἲ ἵνα πι η], πας Ὠίαπα: δἳ φι]άθπι, φιοά πθο ππΙπς 9οθιπε, αῦ 
ἵνα πιοία Ῥον πορ]θσίαπα γορίοποπα ἵπ δαοτῖς Γαοϊμπάϊν. Νατταο Ίο απφαἱκείτηα 
46 νεπαίοπθ αριῖ ϱαἰγάοπΙῖ οδε ππα ες οπαίπος ποταυΙΠοσίραας ν]ς Ἠετοίος ενεη(ῖ5, 
αίδας. οἸαγίκςππογιπα. Ἡθγουπη ποπηῖπα, ΠλΙσαία δυπὲς ΤΕΠΙΡΟΓΟ απιθοθςςῖέ νεπαίο 0- 
Ἰγάοπία, Ἱπδεηαία οσὲ Απσοπαπίασιση παν]σαίἷο, σπα θχροάϊΠο α Τμευας οππι αἰίετα 
Ἱρίποπογιπα. Ῥπο[εσβοπες (απάσπα Ὀδ]ιπη Ἐτοίαπαπας οαἳ δαπὸ (πποπαπα εαγάἶπες 
οπιπῖς το πηγιλίος, ο φπἶάθπι αἲ Ἱθγοῖσατη ορίαίοτα ρθοίαῖ.---520. κακὸν ὦρσε, 
κακὰ ἐπῶοσε, (5 ΤΠΟΧ ὦοσεν ἐπὶ νς. 535.) ὃ, Ῥτορίετοα πιοά.----5 30. θαλύσια, παπί κυῦ- 
βἰκίοπάιπῃ 650 1η σοπεγα]Ι ποίῖοπε Γεν, ρτο Ῥτονοπία απ, οι]15 ὀπαρχαὶ Γεγεβαπέιις, 
απ 5ἱ οργίαπα ἴεπρις ἀεδίρπαίαν, ΠΟΠ. 46 πηθςςο, 5εὰ 46 νΙπάθιπία ο Ἰπζε]Ηρεπάπι, 
τά ᾳποφιθ αοεθρετθ νοίθγος, οιῖα ἆλωῆν, θί ν5. 537. ὀένδρεα πο µηλα πηθππογαίς 655 αιι- 
ἔθια εγαπέ νΊπθι, πξ Ἰπίος ατυπιδία ν]ῖος οοηβί(α οδεοηί. Αροϊ]οά. Τ. δ, 2. ἐτησίων καρ- 
πῶν ἐν τῇ χώρα (χωρίω, ΡΙΟ ἁλωῃ) γενομένων τὰς ἀπαρχὰς Οἰνεὺς θεοῖς πᾶσι βύων, µόνης 
᾿Αρτέμιδος ἐξελάβετο.---γουνῷ ἆλωης. ΡΙΟ ἐν ἆλωῃ. Ἀο]απα ἆλωῆς Ἠαυεί δρΙ(δίοἩ, γόνιµον, 
Ῥτουγθαπά1 νίπι Ἠάδεῃς, πάς 1π απο ΦΕΠΙΠΟΠΘ ῥτΟ ἆλωῆ γόνµος νε] γονίµη, ἀῑσέας 
οδὲ ὁ γονὸς, νε] γουνὸε, της ἁλωη:. Ἱῖ επι Ο4. Δ. 102. κατὰ γουνὸν ἆἁλωῆς οἰνοπέδοιο, 
Βασγπη Γποξαπα αὖ (0πθο ἵπ Ίρδα (Οποαῖ νίπεα, αποιαπα ραςγὶκ[ατηί]]α», δα ἀἱο,----δδ1. 
ἄλλοι δὲ θεοὶ δα(νυνθ ἕκαπόμβας. Ρἰηριιοτίρας ἱπρεπ]ς 4 νὶδὶ 1ρ5ῖ καοτῖς Εγὶ ἑαπφιαπα 
ερι]ῖς αά ΙΙΙ, Ἠάπο ἐδαίνυνπο, εἳ δαῖς ΡΤΟ 380ΓΟ, Π8ἱ Α. 424. ἑκατόμβη οἳ Ἰ. ]. αἰπιρ]]- 
οἵτετ 4 ρα)]ου εἰ 5ο]]εππῖ 54οτο. ν. αὰ Α. 65.---ἲ λάθετ᾽ ἢ οὐκ ἐνόπσε. απιῖ Ῥτοροδίζιπι 
λαβιὲ απίππο, εἳ οἳ οχοῖά]ε, από οππΙπο ἆς Ὠίαπα ποπ οομανογαζ. ζάσσατο---ηϊοηιιῖά 
εδέ, πιασπαπη αῖφαε ἱπιργιδθηίίαπι αὐπηϊδίε: ἐβλάφθη δὲ µεγάλως, θυμῶ, ἓν φρᾳσὶν, απᾶθ 
Φφρενοβλαβής. ο. αά νδ. 116. Ῥτορτίθ 5απα ππεηίθ οχοἶαἷξ, έπη αἰπηρ]. αἀππσά πα Ἱπαρτιι- 
ἀεπίετ θµῖι. Οοτηπηίςεα απίεπη Ἠσρο Ἱππργαδθηίία 6.ςο εις ααῖ σαοτῖς ΙπάΙορηάΙς ἵπ 
Ῥασίάπα ἀθοσαπὴ ἸοποΓθπα, ΠΟΠ. πηθπιοναξο πάπήπθ Ὠίαπος, απ Ῥρτοσί δις Γαοἰθηαῖς 1η- 
ος 5αθτα. Ον ας εκ δα οίαῖς πἹογθ τθπα δἷο παγναί, αἆ οπιπΙάπα ἀθοτΙΠ αγα5 
θπι φαο1ῇσαςσο, ργῶίθι]ία ατα ὨὈίαπα: Νει. ΥΤΠΙ. 178. Ργαῖνετας Ίαπι (ατα. ἵπ 

λεως, πεισθεὶς ὑπὸ ΙΚλευπάτρας τῆς γυ- ΛἈλεμικά. 526. ᾿Ενάρζω.] ᾿Ἐφόενον. 
ναικὸς, προσελθὼν, οὓς μὲν ἀνεῖλεν, οὓς 53Ο. Θαλύσια.] Τὰς ὑπὲρ εὐθαλείας 

δὲ ἠνάγκασε διώκων κατὰ κρημ»ῶν ἐνε- καὶ εὐφορίας τῶν καρπῶν διδεµένας θυ- 
χθῆναι. ᾿Ἀλθαία δὲ μηνιῶσα τῷ παιδὶ σίας, μετὰ τὴν συγκομιδὴν τῶν καρπᾶ», 

τὴν ὑπὸ Μοιρῶν δεδοµένην δᾷδα κατέ- τοῖς τε ἄλλοις καὶ τῇ Δήμητρι Τουῷ 
5 ον μέ ἀὰ ι : ᾷ 

φλεξεν. ἦν δὲ πεπρωµένον' ἐκείνης κα- ἁἅλωῆς.] Ἐν τῷ γωιµωτάτῳ καὶ καρπί- 
ο σας Ἶ ος 

τακαείσης, καὶ τὸν Μελέαγρο ἆἄπιθα- µῳω χωρίῷῳ τῆς γῆς. 532. ᾿Εβρεξεν.] 
»εῖν. φθαρέντος δὲ τοῦ παιδὸς, ᾿Ἀλθαία ᾿Ετέλεσε. 533. Ἡ λάθετ, ἢ οὐκ ἐνό- 

΄ ε ν' ε) . ” 3 ΄ 1 3 ΄ µετανήσασα, ἑαυτὴν ἀναιρεῖ. Μενε- Ἅησεν.] Ἠτοι, ἐνναήσας θῆσαι, ἐπελά- 
΄ ς Δ ε) ΄ Ἂ ο ε/. 3 / . ΄ χάρµαι.] Ὑπομονητικοὶ ἐν µάχαις. πο- «ετο. ἢ οὖδ ὅλως ἐπενόησεν- ᾿Αάσσατο 
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ἡ δὲ χρλωσαµενη, δτον γένος, ἰοχέαιρα, 

ὥρσεν ετὶ χιλούνην σον ὤγριον, ἀργιόθοντα, 536 

ὃς κακα πόλλ᾽ ἔρδεσκεν ἔθων Ονήος ἁλωήν' 

πολλα ὃ ἑ όγε προθέλυµνα χαμαὶ [βάλε δένδρεα μµακρα 

αὐτήσι ῥζησι, καὶ αὐτοῖς ὤνθεσι μήλων. 

τον αν υἷος Ολνηος ὠπέκτεινε Μελέαγρος, 

Ῥολλέων εκ πολίων θηρήτορας ὤνδρως ἀ ἀγείρας, ο 

καὶ κύνας οὐ με γαρ κ. εδάµη παύροισι (βροτοισι’ 

τόσσος ἔην, πολλοὺς δε πομής επε[Φησ᾽ ὤλεγευην. 

ἡ δ αμϕ αὐτῷ θηκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀὐτην, 

ὀμφὶ συος κεφαλή, καὶ δέρµατι λαχνηήεντι, 

Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλών μεγαθύμω». σ45 

536. ἔρδεσκε Εέθων. 

Ῥίαπ. 269, 1.---δ35. Ἰλούνην, σὺν ἄγριον, (ππ(Ιαπα επι αρτοδίεπι 1π πα]ν]ς οἱ αγις]- 
πΐριιδ, ἵπ Ἠοτυοδῖς ρα]αστνιις Ἰαὐαπίθπη. οἱ. Ψρῃ. Έπ. ΥΠ. Του, 71ο. χιλούνην, 
πιλοεύνην» εὐναζομένην ἐν χιλόή.---536. ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἔρδεσκεν ἁλωὴν Οὗνπος, ἔθων, Ἡῃ δι 

Ίου Ἠαβθςς Ἰ. 6. 5οΠΐιις εγαί ναδίατο νΙπθαπα. τί ΠΕ, Π. 26ο. αἲ νεῖενεν αοθερενε 
Έθειν, Γγοιαεπίαγο Ἰοουτη.--- 537. προθέλυµνα, ἐκ θελέμνων. 8. θελύμνων, ἐκ θεμελίων, βαπάῖ- 
ἴ1δ,---δαδ. καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων. ΡΤΟ σὺν αὐτοῖς µήλοις. ΟΠ 1ρδῖ5 ατβοτπα Γπιοῦριις. 

μὖλα Ἰαΐθ πι, ΡΟΠΙ8.---542. 4μθΥ πολλοὺς δὲ πυρης ἐπέβησ ἀλεγεινῆς. Ἡ οοηδεηιιθηίθ, ταῖς 
τοοίο Β0]ο]. πποπεηί, Ῥτο νειλε, πῖ Ίαπι Δ. 990. 

543, 4 5. Ῥαρογ αρτῖ εχιινῖ5 ργανθ Ῥοδ]]απα οχογίπα θδί.. Ἠσπι ραγιπη ἀῑδογίο εκ- 
Ῥοπίέ Ῥοδία, πθο αρραγοί, φποπιοάο Ἠάπο αἲ ορρισπαΒοπεπι Οπ]γάοπῖς τος ἀθάπιοία 516. 
Ῥο σοι ργοπαῖο Ποποτατίο, σοῖς ἀριστείοις Ἰο]οπστο ἀαίο, οἱ αἲ Ίου Αἰπαπίς σοοη- 

00390, "εσηϊ ΠΠ, ΑΙ Γταίτος, Ῥ]εχίρραπη εί Τοκειτα ππεπιογαπί, ΙπάΙσπαπίος 
ασέτη, ουπα. εγορίιτη 1γοπί ιο] πάπας, α ἈΤε]θαρτο οὐ καπό. Εταί απίοπ Α]- 
Ένα οκ β]α, ὤἼπου παρία, 6 11ο ἈΠε]εασταπα Ῥερετεταί. Α]ίεα οκ ρατίο Οι- 
τοίο», απϊ οἱ 1ρδί Ιπίογβαοταπξ νοπαοπῖ, αξ πἸοϊορτοπίας πποτίθτα νΙγοσαπα, αγπηα 1118- 
ταπέ Ἀ]οϊοαστο εἰ ο]. ανα είατα Ἠπι]ς Ογειτη Ετοτίδ, πποὔίσιαθ 1π /Ἠίοιος 
Ῥα]Η οπ1ρδα» αἲ Ὀϊαπς ἵνατα γαζονὲ ροεία, απθϊφιογαπηα οπή παπα 5θηδ δὲ πα1σίο----543. 
ἡ δ' Ὠϊαπα. ἆμφ αὐτῷ, ΠΡΤΟ, 6Ιδ016 οχιν115, τις τος ἀεο]αταίζι νδ. 54. Ἠίο] α Μο- 
Ίεαρι], Ρορι]α]5, ρατῖρας είαραπθ. 

δὲ µέγα.] ᾿Εβλάβη δὲ µεγάλως. 534. µβῆς ἐπέβησεν.] ᾿Αντὶ τοῦ, πυρὸς ἐπεβί- 

Δίον γένος.] Διὸς θυγάτηρ. ᾿Ιοχέαιρα.] βασεν. ἀνεῖλεν αὐτού. 543. Ἰέλα- 

Ῥέλεσι χαίρουσα, τοξότις. 535. Ἁλού- δω.] Ταραχὴν, θόρυβο. 544. ᾽Αμϕὶ 

νην.] Κατὰ τὸ ἔτυμω, χλοεύνην, τὸν ἐν συὸς κεφαλῇ καὶ δέρµατι.] Ὡς καὶ τῆς 

τῇ Χλόη εὐναζόμενον. εὐτραφῃ. ᾿Η. τὸν κεφαλῆς τῷ δέρµατι προσεχοµένης. ᾿Τα-- 
ἀφριστήν. Οἱ δὲ, τὸν τοµίαν. "Άλλοι τα δὲ συνέκειτο δοθῆναι ἀριστεία τῷ 

δὲ, τὸν ἐπὶ Χλούνῃ, χωρίῳ οὕτως Κκαλον- πβώτως βαλόντι τὸν σῦν. Λαβὼν δὲ 
µένῳ, ἐνδιατρίβωτα. ᾿Αργιόδοντα.] Λευ- αὐτὰ ὁ Μελέαγρος ἐδωρήσατο ᾿Ατα- 

κοὺς ὀδόντας ἔχοντα. 536. "Ἔρδεσκεν.] λάντη τῇ ᾿Ιάσου, ᾿Αρκάδι τὸ γένος. Λο- 

Εὐργάζετο, ἔπραττεν. ᾿Εθων.] "Εξ ἔθους αχίσαντες δὲ αὐτὴν οἳ µήτρωες τοῦ Με- 
κατατρέχων, καὶ βλάπτων. ᾿Αλωή».] λεάγρου, ἀφείλοντο τὸ γέρας τῆς κόρης. 

Κομῶς, τὴν καρποφόρου χώρων. ο37. ᾿Εφ᾽ ᾧ ὀργσθεὶς ὁ Μελέαγρος  διεχρή- 
Προθέλυμνα.] Πρόῤῥιζα. ἐπάλληλα, καὶ σατο αὐτοί. Λυπηθεῖσα δὲ ἐπὶ τοῖς 
πυκνά. 538. Άνθεσι µήλων.] Τοῖς καρ- ἀδελφοῖς η ᾿Ἀλθαία, ἡ τοῦ Μελεάγρου 

ποῖ. 54ο. Θηµήτορας.] Κυνηγέτας. µήτηρ, κατέφλεξε τὸν ὑπὸ Μοιρῶν αὐτῃ 

5432. Τόσσος ἔην.] Ἑηλικοῦτος ἦν. Ἡν- Ὠδοθέντα δαλὸν, ὄντα συνεκτικὺν τῆς Με- 
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ὄφρα μεν οὖν Μελέαγρος Αρηϊφιλος πολεµιζε, 

τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς ἡν, οὐδ έθελεσκον 

τείχεος ἔκτοσθε μίμνευ, πολέες περ έόντες., 

ἀλλ ὅτε δὴ Μελέωγρον ἔδυ χόλος, ὅστε καὶ ἄλλων 

οἰδάνει ἐν στήθεσσι νόον πύκα περ φρονεόντων' 

ῆτοι ὁ, μητρι φίλη. ̓ Αλθαίη χωόμενος κηρ, 

κειτο παρα μνήστή ἀλόχω, καλη Κλεοπώτρη, 

κούρη Μαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνωης, 

σσ 

553. νιι]ς. Μαρπίσσης. 

546---582. Μεϊειρετ Ρτίπιο οππα Ἐο]ῖς Γογβίογ αἀνοισις Ομτείος Ῥαρπανθτας, 
θοκᾳτ16 (απς οαάῖθας αβεσσταῖ, τας Ππίτα ατοῖς κα, Ῥ]οπτοπῖ, ἂν ο 5ο γοορετεπε 
οἱ ἵπ Ἠϊν 5ο τοπετεηί, πο απδί οχίτα ατροπα Ῥτούίτο ν5. 546, 7, δ. Αί Ιάεπι πιος, 
πησίτὶς Αα. Ιτῖν ασ ἀῑτῖς, ν5. 562---568δ. ρτορίον Εναίνος Ο0905, Του] Ἠνθνος, 
οοπαρον{(5, ἱπάΙσπαῦπά ας, αποὰ ος ΕΠΗ Ἰπου]απηαίθπα. Ῥοδίμαῦερας Γταίπαπα οατ]ζαξΙ 
ε{ ειπάίο, αἲ. αππαῖς ἀῑδοθςκῖῖ οἱ ἵπ ἀοπιο σα. Ἱπίνα (αἱγάσπθπα, 5ο αὐάΙδΤες ν5. δξτ--- 
5ύο. Ἀαπο Οπποίος απίπιϊς φαπιῖς, ϱα]γάοπῖος ποτ, απήθπι ορρασηαηές Πθῦ ΡΓθ- 
οἶθς Ἱποο]αγαπα, αΙ Ἐτοι εταπί, πιοίις ονι Ἰε]θαρος, πῖ ιοβ]ες αλδι]ίας Ῥτορε]]θ-- 
τοι. Τία, πε, φιοᾷ ν]πο Πέ, ἐοῖα παγγαθο ἑαγηθιας ἀἱκρεδοθηόα δαπὲ βἱηρη]α.---54 6. 
ὄφρα ανν -ϕπαπα δι ἈΠε]εασετ ΄Ἐτο]ος αἀνοανδας Οπτοίος ἀποθυαί, ΗΙ να]ᾶο αἲ Ἐτοις 
αβ]ϊοᾶ φαπῖ, ο ἵπ ατῃθπι δπαπι, Ῥ]διχοπθτη, οοπιρι]κίὶ ΠΟΠ ῬοῦΓΟ βιιςἠπθτιπὲ Τη 
αρετίιπα ἡΤατίεπι Ῥτοςίτο, 56ὰ Ἱπίνα ππΙτος 56 οοππεγαπέ: Παπά ἀπδία τοῖς δα», 
Ῥ]οιιτοηῖς.----5..0. ἀλλ᾽ ὅτε δη Μελέαγρος. Ὑθγιπι οπή ἨΜε]ασεν (οὐ ἀῑνας πιαίτῖς νς. 
5όμ. πηρπιοταίας) ἵγα εκαλίσκεῦ: ἀοπαὶ Ί]]ε 5ο ἴπ πικοσίς 0Ἰεοραίσς (Ἰλα]αππο οοππ]ξ, 
πθο Ροσίεα οορῖας ἵπ Ἠοδίεπα ἀπχῖζ----5ο. οἰδάνει, Εαοῖς Ππίππθκύσθνθ, ἐπαίρει. νόον, ἀθῦθ- 
Ῥαΐ Θ9καο ἧτορν φρένα». Ὠδιη βηριἶπο εκ ἴτα εβογνεκζοηίο Ιπέππηεσοιπέ ῬγάοΟΥ ἀἵα. Ἐ- 
ας απηιηιιις οδί, τα Ῥτοπηίδοα νοσῖριις ὁ θυμός νοῦς κραδίη, ος οοβηα[ῖδ.---- Ξ51. ποι ὃ. 

Παπρεπόα δη οσα 5αρογΙοπΙ Ρις: ἀλλ” ὅτ ε δὴ, ἡ Ἴποι ὅ. θπδδὃ. κεῖτο παρὰ ὤνηστ 1. οσα. 

Ἀσεῦαίς αἱ 4ᾳ ΑοΠί]]θ νιάίππας Β. 6868. οἱ αν]. Ἠεοίε Βο]ο]. Ὀσ. ἐργὸς διετέλει. θἳ Ιπίτα 
Όναἱαπιάπα, αὲ Ρας Ζ. 321. 

552---56ο. (Ἰεοραίτα Ἱάα ος [αγρεςκς Β]ία: ἆς πιαίγε εἰ ἆε Β]ῖα Ππίθγροπιπ(τ. 
ΠοπΠΏ]]α, 41169 εκ 1ρ5ο Ἠοππθτο ἀκοεπάα εαπί, πο εκ ας, οαῖ παττηία νατίαγιηῖ. 
ἨΙατρεσεα Ενοπί ΒΠα Παριε οοπ]αρεπα Τάατα, τοβοτο οί νἰγιίο Ἰπδίσπεπῃ: Ταριεταξ 
οαπι Άροῇος 5εᾷ Τάας αγπῖς 5ης σπα ἆ4θο οοΠρτεδδιις θαπι Προτανί. Έιπι θα. 

7. νη]σσ. οὐδ ἐδύναντο. 
/ ιο) 

διώκοντα” 
ΕΕ ν ο ες 

μῶν, ἐπετίθει τὰς κεφαλᾶς ἐπὶ τοῦ τοί- 

ἆχου τῆς οἰκίας, εἲς κατάπληξι τῶν λοι- 
. / αγ. 3 / 

Πολλῶν τοίνυν ἤδη ἀνηρημένων, 

λεάγρου ζωῆς, ᾧ συνδιεφθάρη καὶ ὁ Με- 

λέαγρος. Λαχνήεντι.] Δασεὶ. 548. 
Ἔκτοσθεν.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐκτὸς, ἔξω. 549. 
"Εδυ.] Ὑπεισῆλθεν, ἔλασεν. 959. Οἱἰ- 

τοὺς δὲ ληφθέντας καρατο- 5 η 5 ῤ 

πῶν. 

δαίνει.] Ἑϊς ἵψος αἴρεσθαι ποιεῖ, ἐωπί- 

πρησι. Ἠύκα περ φρονεύντων.] Σωφρο- 
νούντων, συνετῶν. 551. ᾿Αλθαίῃ.] ᾿Αλ- 

θαία ἡ µήτηρ τοῦ Μελεάγρου. "Ἡ δὲ 
Κλευπάτρα, Ἴδου, καὶ Μαρπίσσης τῆς 

Ἐὐήνου θυγατρὸς, Μελεάγρου δὲ γυνή. 

552. Κεῖτο.] ᾽Αργὸς διετέλε. οσ3. 
Κούρῃη Μαρπίσσης.] Καὶ τὰ ἑξῆς. Εὔη- 
νος, Άρεος παῖς, βασιλεὺς Αἰτωλίας, ἔ- 

χων θυγατέρα εὐπρεπεστάτη», Μάρπισ- 
σαν τοὔνομα, τοὺς µνηστευοµένους αὐτὴν 
προεκαλεῖτο εἰς ἁρματηλασίας ἀγῶνα, 

λέγων ἐκδώσειν τῷ διαφυγόντι αὐτὸν 

Ἔδας, λόγῳ μὲν ᾿᾽Αφαρέως υἱὸς, τῃ δὲ 

ἀληθείᾳ Ποσειδῶνος, τελενταῖος λαβὼν 
παρὰ τοῦ πατρὸς ἵππους ποδωκεστάτους, 

ἥρπασε τὴν Κόρην, χορεύουσαν ἐν ᾿Αρτέ- 
3/. λ ο. ε. . /. 

µιδος. ἈἘθηνος δε, ὡς οὐκ ἠδύνατο κατα- 

λαβεῖν, ἀποσφάξας τοὺς ἵππους οὓς εἷ- 

χεν, ἑαυτὸν «ῤῥαμεν εἰς τὸν Λυκόρμαν 
ὃς σα ως ο νημα ο 

ποταμόν᾿ ὃς ἀπ' αὐτοῦ Εὔηνος προσηγο 

ρεύθη. Διαπεφευγότι δὲ τῷ "δα τὸν 
/ Ε /. 3 -- Ἀ .- 

κήνδυνον, ᾿Απόλλων ἠναντιοῦτο περὶ τῆς 

κέρης, βουλόμενος ἀφαρπάζειν αὐτήν. 
Προϊόντων δὲ αὐτῶν εἲς μάχη», Ζεὺς 

-- / / 

πέµψας Ἑρμῆν, ἐπέτρεψε τῇ κόρῃ ἑλέ- 
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Ἴδιω θ᾽, ὃς κάρτιστος επιχβονίων γένετ' ὠνδρων 

τῶν τότε, καί ῥᾳ ἄνωκτος ἐναντίον είλετο τόξον 

Φοίβου ᾿ Απόλλωνος, καλλισφύρου ένεκα νύμφη». 
τήν δε τότ ἐν μεγάροισι πατήρ και πότνια µήτηρ 

πα 1 

᾽Αλκυόνην καλέεσκον επώνυμον, οὔνεκ ορ αὐτῆς 

μήτηρ, ἄλκυονας πολυπενθεος οἱτον ἔχουσα, 

χλαι. ὅτε μι ἑκόεργος ἄηρπασε Φοι[βος Απόλλων. 
.” 

τή ο παρκατέλεκτο, χόλον θυμαλγέα πέσσων, 

εξ α ὠρέων µητρος κεχολωμενος, ή ῥα θεοῖσι 

55ο. νι]ς 

Ἱην]ία ταρία α ἆθο αράποθραίας, οποτο]]ς εἰ Ἰαπιοπίῖς Ίσσα οοπηρ]νθγαί, Ἱία τιξ οἵιπι 
απεγε]ῖς ανὶς αἰογοπίς θα γε οοπιματατείατς πάς Β]α οκ οἳ παία αρρο]αία ον Α]- 
6ΥΟΠ6, α]ο ποπιῖπθ ἀοία ΟἹεοραίτα.  ὅαπι Ιπ Ῥοοδία Ἀπηρίριπα οδί, απο ἔππροπε 
ταρία ου Μαπρθρας 5 πίτατη απηίο παριας, 8Π ἆππι 145 οοπ]αβίο Μαδίίας παπα ν5. 557. 
σὴν δὲ σότ᾽ ἓν με γάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ ᾿Αλκυόνην καλέεσκον ν]άθτῖ Ῥοΐε»ί ἀεο]α- 

τατο Ἠου: Βαπα ΊαπΠι αππὰς, οππα ππαίον αὐ Ἀγο]ήπο γαρθτβίΣ, ΠαίΙΗ 6956. Ῥοΐοςί 
ταιηθῃ. 1]]ιιά πότε πΙΙΠΙΙ5 αοσιταίο οἱ Ἰακῖις ἀῑοίιπα Θ5956 οἱ ον οοπηπηηπής πατγαίῖο, 
Ματρεσδατη Ῥπε]]απα αὖ Τάα οἱ Αροβιπε απιαίατη, ταρίαπα οἳ πευπρεναίαπη θ996.---557. 
πὴν δὲ, ΟἸοοραίγατη ρυίας τότε, ἀοθαπη ν]άδίιτ Ῥτο, 1Πάθ6. οκ 60. ἐν μεγάροισι, εκ ΠΠΟΤΘ 
αζΠοἱσασ.----δδ. ἐπώνυμον, νε] αὐτῶν, νε] Ῥτο κατὰ πὸ ἐπώνυμον, Φερωνύμως, ἨΟΠΙΙΠΘ 
απαπάθ Ροίιίο. Ἐδί θπίπα ὁ εἰ ἡ ἐπώνυμος να], φιιὶ ΠΟΠΙΘΗ α]ίθνϊ ἀπηρον εί, να] απ αὐ 
ἰίοτο Ἰαῦοί.---550. µήτηρ κλαῖε, Ἀεπάο Ἰπνοραν1έ Ἱάαπι ἔχουσα οἶτον ἀλκυόνος, Ῥγορτία 
µόρον, πόσµον, «μον ἨΙΙΠΟ Ρο οἴκπον, γόον, Ἰαπθηία θά δις αἰογοπῖς ανῖδ πἹοτθ, πθς 
αμίοι ΑπίιοηϊἩ. ΤΗ8. Ε. 2. ποεθρεταῖς: τὴν Κλεοπάτ τραν ϕ: ερωνύµως καὶ ᾿Αλκυόνην ἐκάλουν, 
διὰ τὸ πὴν ρητέρα Μάρπησσαν δίκην ἀλκυένος κλαῦσαι, ὅτε ἀφηρεῖτο αὐτὴν ᾿Απόλλων. ΑνοθΙΠ 

πολυπενο; ἀῑκιί, φπδγά]απὴ, ΠΠ] Εάπα Ἰαπαθπέαπίρπη. ΑΡ αἰῆς ἀλκυὼν, ΕΥΙΒ ΠΟΙΗΘΗ, θὲ 
᾿Αλκνόνη, ΑἈ]ογοπε, Οογοῖν πχοῦ, οοπβαπάμηίαγ.---δότ. πρ ὅγε (Ἰῖς, Ἱπαπαπῃ, Ο1θο- 
Ραίτα, γεδί αἲ 552) παρκατέλεκτο Ἰάθπα 1οᾷ 1ΡΙ κεῖτο παρὰ μνηστῇ ἀλόχω, Ο8ἶ056 
αρεγαῖ, αγτηῖς ΠΟΠ. ΦΗΠΗΙ5. δἷο 6ἱ καταλέγεσθαι. όλον θυµαλγέα πέσσων, ΤΊΠς Εδὲ, {ο- 
ΕΠ, 416Π5, επωρ]. ΤΕΠΊΠΘΗΡ, αέ Δ. 512. ἀλλ) ἐπὶ νηνσὶ θυμὸν βυμαλγία πέσσει.---»62. ἐξ 

δο5 

σόο 

ς 55. καὶ ῥᾳ Γάνακτος. ᾿Αλκυσνος. 5ύο. μυ Γεκάξεργος. 

σθαι ὃν ἂν βούληται. Ἡ δὲ εἵλετο τὸν 

Ἴδαν, εὐλαβηθεῖσα μὴ γηράσασαν αὐτὴν 

ἀπολίπῃ ᾽᾿Απόλλων. ὐηνίνης.] Τῆς Εὐή- 

σσ. Ιδεώ τε.] Τοῦ Ἰ- 

δου τοῦ ᾽Αϕαρέως παιδί. 956. Καλ- 

λισφύρου.] Ἐὐπρεποῦς, καλῆς. ἀπὸ µέ- 

ρου. 556. ᾽Αλκυόνην καλέεσκον.] Κύηξ 

ὁ Φωσφόρου τοῦ ἀστέρος, γήµας ᾽Αλκνό- 

νην τὴν Αἰόλου, μέγα φρονήσας ἐφ᾽ ἕαν- 
τῷ, θεὸς ἐβούλετο νοµίζεσθαι. Διόπερ 
ἥτε γαμετὴ διαπαντὸς αὐτὸν ἐκάλει Διὰ, 

κἀκεῖνος Ἡραν τὴν γυναῖκα. 3Ζεὺς δὲ, 

ἀγανακτήσας, µετέβαλεν αὐτοὺς εἰς ὄρ- 

νου θυγατρός. 

γεα χωρὶς ἀλλήλων βιοῦντα. ᾿Εκλήθη 

δὲ, η μὲν, ᾽Αλκυόνη, ὁ δὲ, Κύηξ. Παρὰ 

δὲ τοῖς αἰγιαλοῖς, τῆς ᾿Αλκυόνος τικτού- 
/ 

σης, συµβαύει, ἐπελθόντα τὰ κύματα 
ο. ν 

τὰ ἔγγονα αὐτῆς κατασύρειν. 3εὶς δὲ, 

θεασάµενος αὐτὴν κλαίονσαν, Κατελεή- 

.”/ .- Γιερέὰ » ὁ Ἀ 
σας, ἐπέταξε τοῖς ἀνέμαι, καθ ὃν ἂν 

Δ . / Ν .. 
καιρὸν Ἡ ἁλκιόνη τίκτει, μὴ πνεῖ», µέ- 

; Εν μπείτε 
Χρι τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερῶν τοῦ Χχει- 

ς ρ : ο 
μῶνος αὐξανομένου. Ἐϊιρηται δὲ ἀλκυὼν 

παρὰ τὸ ἐν ἁλὶ κύειν. Οἱ οὖν γονεῖς ἀπὸ 
.» ..] 8. / «/ 3” ά τῶν αὐτῇῃ συμβεβηκότων οὕτως ἐκάλουν 

αν ϱΝ) ΔΝ / νὰ / 
αὐτην την Ἰλευπάτραν. ὧς, Μεγαπεν- 

Ν 1, 
θην, καὶ, Εὐρυσάκην, καὶ Νεοπτόλεμον. 
/. ο} Ν / / / 

Ἐκλαιεν οὖν τὸν ἄνδρα δαν, ὅτε αὐτὴν 

ἥρπασεν ᾿Απόλλων. ᾿Επώνυμον.] ᾿Αντὶ 
ο / Ν 3 Δ /{ 

τοῦ, φερώνυμον, καὶ ἀπὸ συμβεβηκότος 

οἰκείως κείµενο. ην Κλευπάτραν οὖν, 

φησι, φερωνύµως καὶ ᾽Αλκυόνην ἐκάλουν, 

διὰ τὸ τὴν μητέρα Μάρπισσαν δίκην 
ι- / -. “ 3 .ν κ ον 

Ἀλκυόνος κλαῦσαι, ὅτε ἀφῃρεῖτο αὕτην 

560. Πολυπενθέος.] Ἔπι- 

πολὺ πενθούσης. Οἴτω.] Μόρο, συµφο- 
ῥράν. 561. Παρκατέλεκτο.] Παρέκειτο. 

.. Ἀ 
Πέσσων.] Πεπαίνων, παρηγορῶν, η, συν- 

να 
᾿Απόλλων. 
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πόλλ᾽ ὠχέουσ᾽ ἠρατο κασιγνήτοιο φόνοιο" 

πολλα δὲ καὶ ΓΤαϊαν πολυφόρβην χερσὶν ἁλοία, 

κικλήσκουσ᾽ ᾿Αἴδην καὶ ἐπαιήν Περσεφόνειαν, 

πρόχνυ καθε εζομιένη, δεύωτο δὲ δάκρυσι κόλποι, 

παιδὶ θόμεν θάνατον τῆς δὶ Περοφοίτι Ἔρωνως 

ἔκλυεν εξ Ἔρεβευσφῳ, ὠμείλιχον ητορ ἔχουσα. 

των δὲ τάχ’ ἀμφὶ πύλας ἔμαδος καὶ δουπος ἐ ἐρώρει, 

πύργων βαλλομένων" τὸν δὲ λίσσοντο έρωτες 
Αἰτωλῶν., πέμπον δε θεὼν ἱ ἱερήας ὠρίστουε, 

ἐζελθειν καὶ ἀμύναι, ὑποσχόμενοι µεγα Φώρον' 

565 

σός. ᾿ΑΕίδην. 

ἀρῶν, διὰ, Ῥχορίεν, πὲ μα. ἱπάε αὖ. Ὠΐνα Α]θιως θί Ρε 5ο ποταβί]θς 5ιιπί, οί Ῥες 
Ίοσυπα. Ηοπιθγῖοιτα Ππρτϊπηϊς ποῦᾖ]ες, αἲ εκ Βορ]ιου]α ἀἶπω (4ἱροά[δ.---δ63. ἀχέουσα 
φόνοιο κασιγνήτοιο, αιιζ οδί τοῦ φόνου σοῦ κασιγνήτ' του ἳ ἆς απο ΕΓγαίνα αρα , ιιξ, 5ἳ Ῥ]ηγος 

οτρθῖ, φόνου κασιγνητικοῦ ἕνεκα, φοᾶ νοίθτες ΠΠΙΙΘΓΟ, ἠράτο πολλά.-- 561---«08. Ταπ- 
Ύ παπά φαρρ]ες σεἀεί οα πηῖν πῖκα οπ]ο μις ροάνπας οορηα αἱ ἵειτατη, (απρπαπα αἆ 
4605 1Πῆργος Ῥγοοςς ΓαοἴΘΗ5. πρόχνυ. ἐπὶ γόνατα. Απάϊας Ὠἰής πιοχ απ 615 εχ5εηιθΠ- 
ὅᾳς Ρχουθά1τ Ἰουίς Ἰπ[εῖς ἨπΙΠΠΥΣ, απηπαπα Οχοί οί Ῥπονευρίπα πηλη]δίγας θἰδὶ ροεία 
πο αάθ1, Ἱαδδα αὖ 5 αοοθρίο οσο οππη {ασστο. απ ηιοᾶ γαῖαν ἁλοίαν ποῖωσαι ρι]- 
εαραῖ πηαηῖ ια, αἲ αγάοτοπα δαρρΙσαμς φροσίαί, ΡυουυπηΡίς Ώ]α ἵπ ἔευναπη 058, εἴ 5ο] 
νοτὺα Ππππαγηταῖ, ας ΠΠΑΠΙΤΗ αιθηρ]ε, {αποπαπα οῖ 5αρρ]ίους Ταοἵ1 σσ 
απηρ]οσζιπίαγ. ἁλοίαν ἔτυπτ Ίπ ἨΗγπιπο 1η ΑΡο]]. 333. θδί χει; καταπρηνε ἔλασε 

χβόνα, Μ]γοτῖς, ἆς ἵειτα εοπνο]]επάα οἱ ππσυῖρας ταάεπάα ρνα ἀο]οτο εί ΙπάΙσπα(ῖοπε 
ποοῖρί Ίος, αιῖ Γαταν 46 ἀεα. 

509---580. τῶν δὲ τάλ; ἀμφὶ πύλας. Αι τῶν δὲ φοῖ]. Ογθίιτη ὅμαδος ὁ ὀρώρει, ιὲ ἀμφὶ 
πύλας τῶν, 'Ἐτο]οσυπα. Τϊδορδιι Με]εκστῖ ογεοῖ Οπτοίος Ἐίοιο Εαραίος πίτα τηιι- 
ΤΟΝ 5ο τοροταο οοσαπές ἴαπι γε ἵρδαπη, Οαἱγάοπεπα, ἵπ απαπι Μεῖεαμες 4ποφιθ 
«ο αὐ]άστας, ορραρπαης. Ναπο θιπι φοἰΙοϊίαπί Οα]γάοπῖ, αξ ππατος ἀθ[οπάας: 5αρ- 
Ῥ]οαπὲ 5θΠθς: ἴππι 5αογογαπα απεϊςείος. Οοπδεπίαπθιπα Ἠου Ἰησοπίο βετοοῖ, φποᾶ 
ΊΠε]θασει, πϊςὶ Ἱπ 1ρ5ο παγί]πο Ῥ]ατα, ος Ἠϊο οπιῖδα δαπί, Γπθγα οοπιπιεπιογαία, 
ππα(σὶ 1γαἴ15, ΟΙΗΠΕς 511ος οἶνος οἱ ἵρσαπα 18η θχοσαπα Ἠαδροί 6αιηφθ, Ῥτορίες ππαϊτῖς 
Ππ]αγίαπα, Ιπίετίτο παν α]ε.---Το. πύργων βαλλομένων 5ο. βέλεσι, αί Ἰθγατα 584.---57τ. 
πέμπον δὲ θεῶν ερπας. Απιπιανθικίοπο ἀϊσπαπα φαοργάοζαπα ]απα ἔππη, ἴπ να Ἠετουπι, 

έχων. 562. Ἔξ ἀρέων μητρὸς Κεχολω- ἍἉχεῖρας ἀνίσχωτες Μεγάλ εὐχετέωντο 
µένος.] Διὰ τὰς τῆς μητβὸς κατάρας 

ὠρηισµένο. 563. ᾿Αχέουσα.] Λυπου- 
µένη. Κασιγνήτοιο φόνοιο.] Διὰ τὸν φό- 
νυν τῶν ἀδελφῶν. ᾿Απέκτειωε μὲν γὰρ 
Μελέαγρος τοὺς µήτρωας. Ἡ ἀντὶ τοῦ, 

ὑπὲρ κασιηνητικοῦ φόνου. οὐ γὰρ εἷς ἦν 

ὁ ἀνηρημένος τῆς ᾿Ἀλθαίας ἀδελφὸς, ἀλ-- 

λὰ πλείους, Ἴφικλος, Πολυφάντης, Φά-- 

νης, Ἑὐρύπυλος, Πλήξιππος. 564. Πο- 

Ἀνφόρβην.] Πολλοὺς τρέφουσαν. "Όθεν 
καὶ ἱπποφόρβια καλεῖται τὰ ἵππους τρέ- 

φοντα χωρία. Χερσὶν ἁλοία.] Ταῖς χερ- 

σὶν ἔτυπτε. "Ὅθεν καὶ πατραλοίας, ὁ 

Εὔχονται δὲ εἱ - 
ρωες, τοῖς μὲν οὐρανίος θεοῖς ἄνω τὰς 

ΥΟ. 1. 

ς ῇ 
τον πατέρα τύπτων. 

ἕκαστος. τοῖς δὲ θαλασσίοις Πολλὰ δὲ 

μητρὶ φίλη ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς. εἰς 

θάλασσαν δηλονότι. τοῖς καταχθο»ίοις δὲ 

κόπτοντες τὴν γῆν, ὡς ἐνθάδε φησί. 

σός. Κικλήσκουσα.] ᾿Επικαλουμένη. Ἓ- 
παινήν.] Φοβεράν. 5ό6. Πρόχνν.] Εἰς 
γόνατα. Δεύοντο.] Εβρέχοντο 567. 
Ἠεροφοῖτίς Ἐρωνύς.] Ἐκ τοῦ σκότους 

ἐρχομένη, ἀόρατος. Εέρηται δὲ Ἐρωνὺς, 

τοι παρὰ τὸ ἐν τῇ ἔρᾳ ναΐειν καὶ οἰκεῖν, 
ὅ έαον τῇ σαν καταχβονία γὰρ ἤ δαί- 

μῶν. ἢ οἱονεὶ ἀρανές τις οσα, καὶ τὰ 
αἴσια ἀνίισα καὶ ἐκτελοῖσα. 5685. 
Ἐξ Ἐρέβευσφιν.] Ἐκ τοῦ σκότους. ᾽Α- 
μείλιχον.] σκληρο. ο7β. 

3 Τ 

᾽Απηνὲς, 
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ος ᾿ η κο ο 
ὁππόθι πιάτα τον πεδιον Καλυδώνος εραννης, 
3/ 

ἔνθα μι Ἰνωγον τέμενος περικαλλὲς ἐλέσθαι 

πεντηκοντόγυον, το μὲν ἥμισυ, οἰνοπ έδοιο" 576 

ἡμισυ δὲ, Ψελὴν ὦ αα πεδίοιο ταµεσθαι. 

πολλα δέ με λιτάνευε γέρων ἱππηλότα ὌΆννευς, 

οὐδοῦ ἐπεμβεβαως ὑψηρεφέος ῥολώμοιο, 

σείων κολλητος σανίδας, Ὑουνούμενος υἱόν" 

πολλα οδὲ τόνγε κασίγνηται καὶ πότνια μήτηρ σδο 
” ., ε ΑΝ ” 3 / ὁ κ τε ο 

ἑλλίσσονθ” ὁ οὲ Μαλλον αναινετο" πολλα ὃ ετα!ροε, 
ε/ ς , / α- ς / 

οἱ οἱ κεθνότατοι καὶ Φιλτατοι ήσαν απόντων᾽ 
2 ᾿ » Λ» ὁὃ ον Ν »3Ν ΄ ”/ 

ὀλλ᾽ οὐδ ὣς τοῦ θυμον ενι στήβεσσι ἔπειθον, 
/ 5 Αν θ / ώ / α ο] . Ν / 

πρίν Ὑ οτε η ὕαλαμος πυκα [βάλλετο. τοὶ ὃ επὶ πυργων 

ς75. ἥμισυ, Εομοπέδοιο. ϱ 77. ἱππηλάτα Γοιεύς. 

58ο. νι]Ρ. τόν δε. 582. οἵ Εοι. 

ἑαπίαπα ΓΠ196 αιιοἰογ]αίθπη, αἱ ρα)]]σο σῇ ἑμετεία οἱ Ἱοραίῖοπί αάμἰρενεπίατ.----574. ο 
νο08 σέµενος Ἠϊ νθιςιι5 5απί Ιπίοτ ργίποίρες Ίοσοδ: αἀάε 5αῤ. Ζ. Τ04, 195. ἑλέσθαι εν 
εὔρετε, ἐξελέσθαι, σαµέσθαι, δὲ 5ΕὀΘΥΠΟΤΟ, ἀφορίζειν, αἰῖας ἀποτεμέσθαι, οἱ αἰἴφπειη ὦπο- 
παμύμενον λαβεῖν. πεντηκοντόγυον. γύην ΠΙΕΗΡΙΤΕ Ρεπιι5 6556, ἵπ αρετίο θδ: απ νετο 

Ἰάεπι φἳέ, αιιοά Ρ]εί]τιπα, νο άδεια ααοά Ππσογαπα, φιθ οπα σνατηπιαθίοῖς αβϊνπηθί ! 
πεπρώγνον πηθπποταίατ Οὰ. Σ. 373. εἰ Ἡ. 111. Ιέεπῃ αρ. ΑΡοβοπ. ΤΠ. 497.---575. τὸ μὲν 
Ἅμισυ. Ἰπ οσο ΙππρθάΙίο Ῥνοβαβίμος ταῖο Ιαπρεπάί γεινα Ἠσο πηλί 6556 νἰάείιΓ: 
Ρίο]! Ῥογπαϊδογιπέ Ἀ{οἱθαρτο 1ρ5ί τέμενος ἑλέσθαι, ἐξελέσθαι, πεντήκοντα γυνῶν, 6ἳ φιι]άθπι 
5ἱο, ὦ ὥστε ταµέσθαι, πῖ 51Ρὶ δεµσεγεί, τὸ μὲν μισυ (σεμένου») οἰνοπέδοι», ιιῦ θ986ί νίπθα, πὸ 
δὲ ἥμισυ, πεδίοιο, Ιέ εδδεί Ῥ]απιις οαπαρι1ς, αὖγαΠ., Ψιλὴν ἄροσιν Ῥετ ΡΡΟδΙΙΤΗ, Υ3ν ψι- 
λὸν, Ἡ. Θ. ἄδενδρον, ἀρώσιμον, μ. 6. ἄρουραν, ασνιπη αταρΊ]επα, ατοτίριις νασααπη.  ήηθας 
πιθπαϊποτϊς ατΏοτίρις ναγς οοηβίίαδ, οάρς ππατΙαπ ές. υ{ίθ8, καἱέθιη ΙπίριδθγπίαΓ. 

ο απριΠαΓ 6πσφπε Τ. ὃς. σέµενος χαλὸν Φυταλιπε καὶ ἀρούρης.----5 Ττ 8, 9. έὔπεις, αᾱ- 

πιο 5Ιρθδί65, (ν. Αρο]]οά. Ι. δ, 6.) αἀθίαπς ἵπ Ἰπαίπα ἔογος (Πμα]απαῖ Ῥ]καί» Με]αα- 
σε: Ιπίτα οάος οσο]ήδιις Ἰαίθί. σείων τὰς κολλητὰς σανίδας, ΓΟΓΘΑ, κύπσων πὰς θύρας. 
Ναπι θύραι Ἠοπιθτο 5ιπὲ ἵρβαπι «ραθη. Ἰπίθυ Ροδίθς, ουἵ Ιπβεγιπέι 10565, σανίδες,---- 
οὐδοῦ ἐπεμβεβαὼς, νΙάθίιιν απίο ]απιαπι Ηπιεῃ α1ήογα α ἴθγγα δαχο Γ11556, ο] Ιπδίίευαί 
αηίθ Γ0Γ88. 51Ρ. Ζ. 375. Ἡοοίοτ οκ οπ)ίοπ]ο αΡί6ης ἔστη ἐπ᾽ οὐδὸν ών. Ἠενοσαπάαπα 
απίεπα εἰ Ἡ. ]. 1π ΑΠΙΠΙΙΤΗ, θάλαμον 6556, οκ απίῖηιια οάϊππα ταίσηθ, ΠΕΠ εκ ο]- 
ου]]ς Ιπίτα απι]απι οχκίτιοΙς, α]έοπη εράΙοι]απα. 5ΘΟΓΝΙΙΠΙ δίγισίατα, ΎπαΠή. 5ἱ ΙΠρτθάίθ- 
Ρατῖς, Ιπίταδας αἰαθϊπα ἵῃπ αΟΙΠΙ, βώλαμον (21πιπιεγ), ἵπ απο ἀθροραί ραϊογβανηί]ίας 
ο πηαίγε[ατη]]]αδ. ο. 51Ρ. αά 40δ.---58δο. ππαίετ 5αρρΙοαν]έ Πο, Ανα: ας ἴα- 
ΠΕΠ ἀἶνας Ἱπαρτθοπία ενας. Τρ]ίαν Ἠοπιθγιις πΙμΙ] ποναί 4 Είοπο οἱ Με]οαρτί ΙπΠίθ- 
τῖέι, εκ Πείοπθ, δαλῶ, οοηφιιπι{ο. 

584---5ο-. [ἶτωο [απ1 οαρία ἀεππαπα οοπ]αρῖς Ἰασγίπις Ῥογπιούις αππηῖς αγγορίῖς Οτ- 
τοίες Ρε ο]ΙοΙί Μεϊεασες: αἲ πιιπο πι]]α σπα Γαοὐὶ πηρποθἆθ. Ῥαρπαπίθπι ΘΗΠά ο0ἱ]-- 
Ῥιήςςθ, ΠαΓΓΑΠΙΠΙ θγαί α ποηπιι]]ς αρ. Αρο]]οά. Τ. δ, 3. θάλαμος πύκα βώλλετο. αρρᾶ- 
τε οἱ Ἠϊπο, τί 577, δ, 9. αἀἰσ]απα 6556 ἱπίε]Ησεπάαπα, ποπ. οιρίσοα]απα αλαιιοᾶ ἐν 

Πιότατο.] Λιπαρώτατον, εὐγειότατο. ϱ78. Επεμβεβαώς.] Ἐπιβεβηκώς. 57ο. 

575. Πεντηκοντόγυον.] Πεντήκοντα γυι- Σείων.]Τιάσσων, κωῶν. Κολλητὰς σα- 
ῶν. ὅ ἐστι πλέθρων. ἡΓυΐης γὰρ µέτρον κνίδας.] Περιφραστικῶς, τὰς θύρας. ᾿Λ- 

γῆς. Οἱ δὲ, πεντήκοντα ζευγῶν. ΌὈλνο. πὸ τοῦ καλῶς συνηρµόσθαι. Γουνούμε- 

πέδοιο.] ᾽Αμπελοφύτου χωρίου. 976. Ψι- ος] “Ἱκετείω. 58ο. Κασίνηται.] 

λὴν ἄροσω.] Την ἄδενδρν χώραν, τὴν ᾿Αδελφαί. 682. Κενότατοι.] Κηδε- 
πρὸς τὸ σπείρεσθαι ἐπιτηδείαν. Ταμέ- µιονικώτατοι, προσφιλέστατοι. 594, Πύ- 

σθαι.] ᾽Αποτεμεῖσθαι. εἰς τιμὴν λαβεῖν. κα.] Συνεχῶς, πυκνῶς, ἢ ἐπιμελῶς. 5585. 
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βαινον Κουρητες, καὶ ἐνΕΤρήθον μεγα. ἄστυ. ες 
καὶ τότε δὴ Μελέαγρον εὔζωνος παρώκοπις 

λίσσετ᾽ ὀδυρομένη, καί οἱ κατέλε εν ἁπαντα 

κήδε,, 6 οσ. «ὤνθρωποισι πέλει, τῶν ὥστυ ἁλωη 

ἄνθρας μὲν κτεμουσι, πόλιν ὃὲ τε πυρ ὠμαβύνει, 

τέκνα δὲ τ) ἄλλοι ὤγουσι, βαθυζώνους τε γυναικας. σοο 

του 9) ὤρυετο θυμὸς ὠκούοντος κακὰ ἔργα" 

βη ὃ ίνα, χροί ὃ ἔντε ἐδύσατο παμφονέωντα. 

ὣς ὁ μεν Αἰτωλοῖσι ἀπήμυνε κακον ἥμαρ, 

εἶζας ᾧ ω θυμῷ' τῶ ὃ οὐκ ἔτι ὃωρ έτέλεσσαν 

πολλά τε καὶ Χαρίεντα, κακον ὃ ἡ ἥμυνε καὶ αύτως. 505 

ἄλλα σὺ μή µοι ταυτα νόει φρεσὶ, μηδὲ σε δαιμων 

ἐνταῦθα τρέψειε, φιλος᾽ κώκιον δε κεν εἴη 

νηυσὶν ασ ἂμυνεμεν' αλλ επὶ θώροις 

ἔρχεο ἐσον γορ σε θεῶ τίσουσµ Αχαιοί. 

εἰ δὲ κ᾿ ατερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύης, 6οο 

οὐκ ἔθ᾽ ὁμῶς τιμής ἔσεαν, πόλεμόν περ ὠλαλκών. 

Τον δ᾽ ὠπαμειβόμενος προσεφη πόδας ὦ ὠκὺς Αχιλλεύς" 

585. µέγα Γάστυ. 587. καί Γοι. 58δ. [άστυ Γαλώῃ. 
501. κακὰ Γέργα. 504. Γῷ θυμῷ. 500. ἔρχεο' Εῆσον. 

δώµατι. αοηαϊ ποτ. πηϊςκ] δις ρι]κατῖ Ῥούυ]ςκοί.--- 585. ἐνέπρηβον μέγα ἄστυ ου ]απι ἵπι 
60 θαφοηέ, αῦ ἱπορπάετοηίς οί τοὶ δὲ ρτο γαρ.---580, 509. Ύουδιις τηθππογαμ]]ος 4ο Εογέιπα 
αγυῖς οπρία. πόλιν πὸρ ἀμαβύνει, ἀφανίζει οοπδιπηῖέ, ἵπ οἴποτοπα νετ: Ῥτορτῖε ἅμα- 
θον καὶ κόνιν πο. Ἐοάθπι πιοᾷο ἀμαλδύνεν ἀΙΩ{1Γ. βαθυζώνους γυναῖκας, Νεςίθ απ ἴα]ος 
ἀθππῖδεα Ἱπάπίας δἳ ζώννυσθαι αἰπαρ]οιίετ οσὲ νοςίϊτο 96: 5ἱΠ ΟΟΠΙΡΑΓΕΝ ΟΙΤΗ βαθύκολ- 
πος, βαθύπεπλος, θδί το[ετεπά τα αά Ἱαγσαπι νεδῖς αἴπιπη π]ίτα οἵπρ]απα ἀθβιιθηίαπι. 
---δ01. ἀκούοντος κακὰ ἔργα οπ]απηϊιηίθς θΥΘΓΔάΓΙΤΗ αγρίαπη,---593. δἷο ]θ οἰαάετη ατὶ 
Ππηπηϊπθπίθτα Ῥτορι]καν]έ, ποπ. αλοταπα. ρτθοῖῦς οί καρριοαοπίθις Ρογπιοίης, 56 
απογίε απἰπεϊ ἱπερείια. εἴξας ᾧ θυμῶ. ΔΠΙΠΙΟ νἰσέας, ρευτηοίιι5. 

5ού. Αι αι πο] ρατία ἴπ απίππτη αἀπαϊθίοτο. ΎἈΝαπι 5ἳ πανες Ίποεηδ βαθτίηί, 0Π- 
ίαρε πια] αἆ {6 εί ηανες ἴιμας Ῥτορτθσδα, εαῖ ἐρδίας πανίνας Ῥογίοι]απα Ἰπηπηϊπθβῖες 
ἔππα αι Ἡς 5ποσαττετθ εί Ἠοδίοπι ρτορι]κατε οοσετῖς. Αἲ ἴασῖες Ίου ποη. Πδάθπα 5ρ]επ- 
ἀῑάϊς οοπάΙΚοπίρας, 416 πάπο ΠΩ) Ῥτοροδίβ 5αΠέ. μηδέ σε δαίµων ἔνταῦβα πρέψειεν εἰς 
ποῦπο ης ΠΙΠΙΙΤΩ (παπα ἄθιι οοπγοτίαῦ ἵπ Ἠαπο ρατίθπα, δ6ΗδΠΙ, οοΠδΙΠΙτη.---508. ἐπὶ 
δώροις, ππο πππποτῖριις οὐ]αίῖς.---6οο. Οοπίτα Ῥοδίθα αππα Ιπάιθεῖς πΠθοθεκίίαίο ϱ0- 
8οζης, πι]]]ς ππαπθείριι5 Ρτοροδίεῖς, τερ δώρων.---691. οὐκ Ε9 ὁμῶς διὰ τιμής ἔση. Ρο ἓν 
τιμη, 

6οτ-- 615. Αολϊβίς τονροπδίο φαρετυία οἱ ἴγα απἰπαίηιε Ῥουνῖολοῖς Ῥιθπα: 5ε Ἰο- 
ποτθ αἷίο, απατά απο ἐππαίασ, ποπ Ἰπάίρετεος 5ο αριά πανθς 5ιιᾶς 6956 ΙΙΞΠΡΙΙΓΙΙΠΙ, πθς 

Ἐνέπρηθον.] ᾿Ἐνεπύριδον, ἔκαιο. 599. ἔργα. 502. Βῆ δ' ἰέναι.] ᾿Ἐφορμήσας 
Κήδε’.] Τὸ τέλειον, κήδεα. ὅ ἐστι, κακά. ἐπῆλθε. 504. Εϊξας ᾧ θυμῷ.] Νικη- 
Ἁλώη.] Δηφθείη, πορθηθεήη. 5δο9- Α- θεὶς ὑπὸ ἰδίας ἐπιθυμίας. 507. Φίλος.] 
μαθύνει.] Κατὰ μικρὸν δαπανᾷ. ὃ ἐστι, Φίλε. ᾿Αττικῶς Κάκιο.] ᾿Αντὶ τοῦ, 
ἅμαθον καὶ κὀνιν ποιεῖ. 5ΟΙ. Ωρώε- κακό. Θοο. Φθισήνορα.] Τὸν φθαρ- 
το.] ᾿Αντὶ τοῦ, ὠρώθη, διεταράχθη. τικὸν τῶν ἀνδρῶν. Δύης.] Κατέλθῃς. 

Κακὰ ἔργα.] Τὰ πολέμιά φησι κακὰ ΘοΙ. Ἱιμῆς ἔσεαι.ὶ Τιμηθήση, ἢ τίμιος 

αἩ 9 
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Φονιό, ἄττα, γεραιε, Διστρεφες, οὔτι με ταύτης 

χρεὼ τιμης" φροέω δὲ τετιµήσθαι Αιος αἴση, 

ἤ ω εζει παρ νηυσὶ κορωνίσω, εἰσον. αὔτμη 

εν στήβεσσι μένη, καί μοι Φίλα γούνωτ᾽ ὀρώρη- 

ἄλλο δε τοι ερέω, συ δ ενὶ φρεσὶ βολλεο σῆσι" 

μή μοι σύγχει θυµον ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων, 

΄Ἄτρείδη ἤ Ἴρωί φερων χοριυ" οὖδε τί σε χρη 

τον φιλέεω, θα μή ον ἀπέχβηωι φιλέοντι' 

καλόν τοι σὺν εμοὶ τον κήδει, ὃ ὃς κέ με κήδη. 

ἶσον ἐμιοὶ βασίλευε, καὶ ήμισυ μείρεο τιμης. 

οὗτοι ὃ ὠγγελέουσι, σὺ ὃ αὐτόθι λεζεο μίμνων 

εὐνή ενὶ μαλοκῇ’ ὅμα δ ἡ οι Φαινομενηφι 

φρωσσόμεθ’, ἤ κε 8 εφ ἦμετερ . ἠε μένωμεν. 

ότ2. Εσον. 

Ἰπ αοῖοπι οορίας εἀποαγαπας 15 Ῥ]ιωπῖο, ν]άεπάνπα 6556, πε Ῥεπενο]θηπα ἵπ Άσα- 
ΙΠΘΙΠΠΟΠΘΠΙ αμα]θπδί απίππατα Αο]]ς: οδίθγαπα, τί 116, {απηπαπα πα Ίου, θὲ Ο11Πὰ 
Αλ] Ἠιο ΡτοΓεοί5, 56οαπα ππαπθαί, Ποτίαίατ. 

6οἩ. ἄττα, Ῥαΐες, πί πι τΙζοΓ.----603. οὐ (κατά) τι χθτὼ (ἱκάνει ἐπί) µε ταύτης. Τ]- 

οτα Ίατα δρ. 78. Πο. ΙπάΙσθο Ίου Ἰοπογθ: φαθῖν Ἠοπονῖς Ἰαῦθο Ίου, (11Ο 8άπα, Ἴορο. 
--ύοι. Διὸς αἴσῃ. Ἐονίε α ἆονθ αδδὶσπαία, µοίρ, ον] γο]απίαίθ, ΠΙΠΙΙΗΘ. πο αρ 
ἔκ. Διός, Διόθεν, ΟΏΔΕΙΙΤΟ αΠθιιο ἨοπΙ παπα Ῥηϊδοογατα 56Πδ, ἆθ το (ΠΔν1δ, Ύ1 ΠαδΟθΠ1 
Ίππθ, Ίοσο, ζοτίαπα, Γαΐο, αἱῖ ουεῖροναί.---θο5. ἤ μ᾿ ἔξει παρὰ νηυσὶν, ἣν ἔξω, 4159 πι]η 
ουῖξ, ππαπορ]έ αριᾶ. Αολίνος 1π ο]αδείπη κίαίοπθ, απατηάα νίναπι δὲ νῖρερο. Ἆϊο 
γἼρας, µοῖρα, ΟΠο]ζχ ἔχειν τά. "Ἐν Οὰ. Τ. 78. κλέος ἐσθλὸν ἔχειν πινὰ ΦΙσας: 5 οἱδῖ ᾗα 
νουςις 1515, οἱ οἱ Ο4. Α. 9Σ. Ἰερίέν, νετῖίαϊα Υ6ΥΘΟΓ.---6ο8δ. µή µοι σύγγει βυµόέν.--- 

Ῥοπεῦ Αομι]]ος αΠΙΠΙΙΠΗ Σα Ιπή νατίο αβιοί ας Ῥετιαγρατίς νείαξ {αππεπ 5δαρετρία πῃο- 
πῖρῖς εοποθάετε: Πίαφιιο, πποτθ Ῥεγν]οαοπη Ππρεπίογατη, ΟΗΤΏ ππακΙπηθ νΙτΏ ΠΙΟΠΙΕΟΓΙΠΙ 
φοππί, πα ππακίπιο εχανάεσοεπΏπα εί ΓετουϊθηΩαπα, παπο οὔἴαπα ππασῖς Ιπάῖσπα- 
ἐπτ. Αρρατοί Πίαηπε εκ Ἠΐς 1ρδῖς, ογαὔοπεπι αἲ ππονεπάνπα Αομ]]θπα Ἱποή ραγναπα 
νῖπα Ἰαβιήκςο. Ἠθάςίε νεταπα Ψγαίδας Ῥγασ]ατε: ενίπε ππεφτρ ἐπὶ ἠπορπάεγε 
ἴθφτιο φιιογεῖὶς. συγχεῖν θυμὸν, ἂε οπιπΙ απΙπηϊ αΒοοία, οκ Ίτα, 401οσο, πηϊκθγα]οπθ. αῑοῖ 
Ίατη ποίαίαπα εδί.---θτι. κήδειν λυπεον, Ἀ. . ους ΆΠεπο 6.56 ΒΙΟ ας γο]απίαίο: 
ΟΡΡ. 81Ρ. 6ο0. χάριν φίρειν ---θ12. Καὶ ἥμισυ µείρεο πιµῆς. ματὰ τὸ ἥμισυ, ΠΒΊη µείρεσθαι 
πιαΏς, τέ Ίαπι Α. 278. ἐπεὶ οὔποῦ ὁμοίης ἔμμορε τις. ἸὨϊοίατα απὔθΙΙ 5ο: ΡαΥΊ ΠΙΘΟΙΠΙ 
Ίοσο ο Ίοποτα Ἰαμείον. Ἀππ]α φιῖά νἰάππιις 4ς οραίο εἰ Βε]]ονορ]οπία Ζ. το. 
---θ1β. ᾠρασσόμεύ”, (εἰ) ἤ---» 

όος 

ότο 

όις 

ότς. νι]σ. ἤ κε µένωμεν. 

ἔσῃ. ᾽Αλαλκών.] Βοηθήσας, ἐπαμύνας. ἈΛυπεύμενο. 61ο. ᾿Απέχθηαι.] ᾿ΕἘγθρὸς 

6ο3. Ἄττα.] ῶροφέ. Θετταλῶν ἡ φω- «φενήση. 611. Κήδεν.] Λυπεῖ, βλά- 
νή. Καὶ ἔστι προσφώνησις νεωτέρου πρὸς πτειν. 619. σον] Ὁμείως. Μείρε.] 
πρεσβύτερο. ΊΤοῦτο δὲ ὑπερβιβάσαντες, Μερίζου. 613. Οὗτω δ ἀγγελέουσι.] 

/ / / .ν 3/. Δ » ι ο 

τέττα λέγουσω, ὃ ἐστι, ἕταῖρ. Οὔτοι Διατί τὸν Φούικα οὐκ ἀπολύει ὁ Αχιλ- 

µε ταύτης Χρεὼ τιμῆς.] Οὐ χρείαν ἔχω 

τῆς τε τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς ᾿Ἀγαμέ- 

μνονος τιμῆς. ἸΚαὶ ἔστι σολοικισμὸς παρὰ 

6ο4. «Φρονέω.] Φρονῶ, 
βωωλεύομαι. Διὸς αἴση.] Τῃ τοῦ Διὸς 
βουλήσει. 6ος. ᾽Αὐτμη.) ᾿Αναπνὴ, 

ζωή. 6ο6. ᾿Ορώρῃ.] Βινεῖται. 6ος. 

Σύγχει.] Τάραττε, λύπει. ᾿ἈΑχεύων.] 

τὰς πτώσεις. 

λεύς; Ὅτι γνοὺς, παρακεκλῆσθαι αὐτὸν 

ἠγήσασθαι τῇ πρεσβεία, ἐφοβήθη μὴ 

μετὰ μείζονος δεήσεως πάλιν ἐκπεμφβῇ, 
Οἱ δὲ 

ὡς ὁμολογούμενον αὐτὸ λαμβάνουσιν, ὅτι 

ὣς τροφέα αὐτὸν κατέχει. Λέξεο.] Κα- 

τακλίθητι. 614. Μαλακῃ.] “Απαλῇ. 

ότς5. Ἐφ' Ἠμέτερα.] ᾿Αντὶ τοῦ, εἰς τὰ 

κ τς ο; Ξ 
καὶ δὶς ἄτιμάζειν ἀνάγκην ἔξῃ. 
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Ἡ, καὶ Πατρόκλῳ. ὄγ επ᾽ ὀφφρύσι νευσε σιωπή, 

Φοίνικι στορέσαι πυκινὸν λέχος, :ὄφρα τόχιστα 

ἐκ κλισίης γόστοιο µεθοίατο. τοῖσι ὃ α αρ Αίας 

ἀντίθεος Τ ελαμωνιάδης μετα μυθον ἔ εειπε᾽ 

Διογενες Λαερτιάδη, πολυµήχαν᾽ Ὄδυσσευ, όσο 

ἴομεν' οὐ γάρ μοι δοκέει μύθοιο τελευτὴ 

τῆθέ Υ᾿ ὁδῶ κρανέεσθαι, ἀπαγγειλαι δὲ τάχιστα 

χρὴ μῦθον Δανασίσι, καὶ οὐκ ὠγαθον περ Εόντα, 

οἱ που νῦν έαται προτιδεγµενοι’ αὐταρ ᾽Αχιλλεὺς 

ἄγριον ἐν στήθεσσι θετο ̓ μεγαλήτορα θυμὸν, ό1ς 

σχέτλιος, οὖδε μετατρέπεται φιλότητος, ἑταίρων 

τῆς, ἤ μυ παρα νηυσὶν ετίομεν ἔξοχον ὤλλων' 

μηλής. καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο Φφόνοιο 

πουήν, ή οὗ παιδος ἐδέξωτο τεθνειῶτος" 

καί ῥ᾽ ὁ μεν ἐν δήμω μενει αὐτοῦ. πολλ᾽ ὠποτίσας, 63ο 

τοῦ δὲ τ ἐρητύεται πραδίη καὶ θυμὸς α ὠγήνωρ. 

όι9. ἔξειπε. 62ο. ἢ Εῶ. 

6χ6. Αολί]ες ἐπένευσε (σὺν) ὀφρύσιν (ἐν) σιωπζ.-- 617, 8. ὄβρα νόστοιο µεδοίατο, []]γ99ο5 
οἱ Αἷάκ: ὄβρα µέδοιντο ναὶ τι ΠΠ, νιάρηίες Ῥ]απίσοπι ταπειῖ, ΠΙΟΓΑΙΑ ππ]]απι απῃ- 
μας {ασῖαπί, νε] ἰπίογεα «ποπ ΙΙ ἀῑνοροξαπα ϱ ἰθπίοτίο Ρατεπί. ΟΩποπήπις 1ρ5θ 
Αολ]]ος, Ῥαΐτοσ]ας δε Ῥ]μαηίς, απὶ αἰέετο ἀῑε ἀἰκορσδατα ραταθατή ογαπέ, Ιπίρ]Πραπξτ, 
νοίαί φιιοά αά]θοίιπα θδὲ: ἐκ ἁλισίης. πυκινὸν λέχος, Ρ]ατίθι5 νεςεδιι5 δίγαριι]ῖς 1η]θοῦῖς 
ΠΟΠΗ 

6σο- 638. Α]ακ Ρείπιο ο0ηΥθίΣΙς αἲ [Ἴνδκεπα 4ᾳ Ἱπιρ]ασαβϊ Αολ]ς απίπηο 60Π- 
αποτῖζας. Τπάς α 628. αἆ ἵρσαπα Αολ]επι οοπγθισα5 θπα ο]ατραί, φαοὰ 5ας[ασῖοπθ 
Ῥτοροδίία απιρῃκείπα, Ρτοηπς ππα Ῥραθ]]α αὐάποία ορ]αξς Ριθ]]ς 5ερίοπι, ΠΟΠ Πῃο- 
νοαίαςς (σπάεπα Ποδρίοϊ δὲ απο ία Πάεπι ομζεείαας. 

6ᾳ1. μύβοιο σελευτὴ, Ἰθσαοπμῖς, πιαπάα{ῖ, ΘΧΙΓΗ18, 5ιοοθδδΙ5ς σελευτὴ κρανέεσθαι, τε- 
Ἀεισθαι. ἈΒα5, αἴε, αρρατοί, Ίας ρτοξεοῖοπθ ππαπάσίιπα ποθσοξτιπα πο Ἠαιιά ε55ο οἵ- 
Γοοίπον.. Αἲ 623. κυ7ος θνί τοςροπκιπα ολ]. Τα ρεποεταβθις νευυῖς αὐαπέας αἩπ- 
Ώφμίουες Ῥτο ρτορτῖς εἰ ἀοίοναϊπα(ῖς ---θ25. μεγαλήτορα θυμὸν εριλείοπ Ρρεγρείαπα, 
οσα θυμὸν οοπ]απρεηΙπ ς ΓΗ ἐνέβετο θυμὸν ἄγριον στήβεσσι ᾖτο ἔχε. Μος 635. σὺ δ' 
ἵλαον Ένδεο δυμὸν, αρα απΙπιπη ρ]αζαὐί]θτη.---626. μετατρέπεται, ἀλέγει, φρονσίξει.---- 
628. Ίουις Πο οι Ἰπίου πποπιππθηία πποςῖ Ἠδγοιτα ερίαξῖ, ειπα. ποπάππα ᾖααῖοῖα 
οπε(15, δίκαι φονικαὶ, θ9θΠί οοηφθαία. Ο1 οράθηα οοπηπηῖδίί, ποπ. Ἠαδεί ααοά π]θ- 
σπαῖς ηἶςί απ] ρετίσα]απα αἲ εἶαδ, απεπι οσοάθεγαί, οοηδαησιιποαῖς: αποά παέ ν]τοῖ, 
οχι]αί. Ἠεδλπηῖξ ποχατη Ῥτοίίο φοἰαίο (ᾳποά Ῥτορτίε θδὲ πωνή οοπιρθησα[1ο. ν. ου. Σ. 
407. 544.) 5 Ἱα Ρ]ασαιῖ ρτορίηφιαῖς δὲ οοσπα(ῖς, 1]ε απέ ποη. εχα]αί αιιί οχ]]ῖο τοκῖέ.---- 
628. καὶ μὲν τίς τε αέ ἸμαΏποσατη, αίφτε αἰἰφιϊς. αἴφιε ιεγε φηῖ. Νοδίταπα {αποΠεν. 
ἐδίξατο, δέχεται. κασιγ ήτοιο βνοιο ἨάπΠο τηπ]{ο πιαρῖδ, οπσπ1 ν. 563. ποοῖρΙο φόνοιο (τοῦ) 
κασιγνήτοι», 6ΗΠΙ πας ἢ οὗ παιδό. Α]ς θ5ὲ ΡΤΟ μασιγνητικοῦ φόνου. ν. ΙΡ. 84 563. 
οκ 63ο. καί ῥ ὁ μὲν, 5ο. ὁ φονεὺς, ΕΧ Φόνοιο 635. εἰῑοὶ 58Π6 Ῥοΐεοί, ΠθςθΒδθ Πο εδί: 
π8πα εχοῖρίιιπΏ 5ε ὁ μὲν---τοῦ δὲ----θ31. θυμὸς ἐρητύεται, ΠΟΠ ΙΠΟΔΟ κωλύεται 864 παί- 

Ἠμέτερα. Θι7. Στορέσαι.] Στρῶσαι. σθαι, τελειωθήσεσθαι. 626. Μετα- 
Πυκμόν.] Πυκνὸν ἱμάτιω. 6τδ. Με- πτρέπεται.] Ἐπιστροφὴν ποιεῖται, φροντί- 

δοίατο.] Πρόνοια» ποιήσαι»το, φρωτίσαιεν. ζει. 6289. Νηλής] ᾿Ανηλεῆς, σκλη- 
62ι. Μύθοιο τελευτή.] Τὸ τέλης τοῦ ῥό. 620. Ποινήν.] ᾿Αντέκτισιν, τι- 

λόγου. 622. Κρανέεσθαι.] Τέλος λήψε- µωρίαν ἔλαβε τὶς ὑπὲρ ἀδελφικοῦ φόνου. 
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πομὴν δεζαμένου' σοὶ ὃ ἀλληκτόν τε καικον τε 

θυμον ενὶ στήθεσσι θεοὶ θεσαν, ένεκα κούρης 

οής" νῦν δὲ τοι ἑπτα παρίσχοµεν ἔζοχ, ὠρίστας, 

ἄλλω τε πόλλ επὶ τησι. σὺ ο) ἵλαον ἔνθεο θυμό» όᾳς 

αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον' ὑπωρόφιοι δὲ τοι εἰμεν 

πληθύος ἐ τρ Δανών µέμαμεν δέ .. ἔζοχον ὤλλων 

κήδιστοί τ΄ ἔμεναι καὶ φιλτότοι, ὅσσοι Αχαιοί. 

Τὸν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿ Αχιλλεύς: 

Αἴων Διογενὲς, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 
πάντα τι μοὶ κατω θυµον εείσω µυθήσασθαι" 

ἀλλό µοι οἰδάνεται κραδιη Χόλῳ, ὁππότ ἐκείνων 

μνήσομαι, ὥς µ ὠσυφηλον εν Ἀργείοισω ἔρεζεν 

Ατρείδης, ὡσεί τω ὠτίμητον µετανάστην. 

όλο 

6Η1. ἐξείσω. νιι]ᾳ. ἐείσαο. 642. µα ΓΕοιδάνεται. ν. Όὺ»». 
6/0, 3. να]ς. ἐκείνου----ὅς μ’. 

εται, Ῥ]ασαίι Ίγα.---632. κακὸν θυμὸν, Ί. Ἱ. σκληρὸν, Ἀδρεναπη ππεπίοπα «αργα χονας 
ὤγριον θυµόν.---68- κο βυμεὸν, πραῦν, ἔνβεο, Ἰαβε, ΒΗΤΗΘ. ααΐ ν5. 6ος. ---6ρ6. αἰδεισθαι, 

αἰδῶ., νου. Ῥτορτίπτη, αι] 4ς Ἱιοδρίίε αιί 4ε φαρρῃσο αρῖέασς Ἠαβρες ξένος εἳ Γκέτης, 5) 
δοίητη, στέγην, µέλαβρ»», τευθρίιι5 5αποἰίαίθπῃ, ΠἹογθ ΕΜΙΑΠΙΠΙΙΗ πΠοίο ἰπίετ Ῥορι]ος 
ποπ πη]εἶς οοπηπηεγο (5 π{οηίθςς αοοθά1ς ΠοίΙΟ ἑστίας, πραπέζηςς ΠΒΠΗ πὸ ὁμόστεγον 
χα) ὁμοτράπεζον σέβεσθαι Σ:1.---637. µέµμαμεν δὲ τοι. Ἐκί Ἰηνετεῖο Ἠοπιετο αδίαία, Ργο 
ρανΠαρίο, οἱ µεμαώτες, ΠΟΡ θπ δπάθπαας, Ῥτοβίθπιια, ΕΡΙ 6956 πεποτο ϱἳ ΑΠΙΠΙΟ 60Π- 
Παποςϊκεῖ, Ῥτίς κα]ίεπῃ αἲ Α]ασοπι, Αο]]Ις ραϊπαο]επι, κρεοίαί. Τοΐα οναῖο 5ῖο 
Ῥτουθάστε ἀερεβαί : ἔππα οορῖία, Ἠο5 1ΡδΟ5, αι 50 ἔπο ἔθοίο διαπέ, 6956 ΕΙ οκ οπιπῖδις 
Λοληνίς σαγίκδίπηος ϱἱ απηϊοΙκςιηος. οἳ µέμαμεν, προθυμούμεβα, (ιοὰ α]ίας οδ εὔχεσθαι 
εἶνω. Ἠαρεί Α]αοῖ οταξῖο αἰηιῖά αὐταρα Ίπ δοηίεΠ(ῖδ: αιιοᾷ ἵαπιοῃ 1ρδιαπα ἀἆθοθτο 
ΑΙασθπα ἀῑκογῖς. 

ϐ1ο9- -6ξτ. Ἠεδροηδίοπθ δα Αο]]ίος απ]παϊ, Ίνα, ε 5αρονρία (απηῖάΙ, πιούας Ίρεα 
απλοοταπα. 5αρρΙσαίίοπθ αποίος Ῥτοδῖςς αἲτ 5ο ρει5(ασπα 6556 1π Ῥτοροδίίο, οί αῦ 
αγπηῖς ορδαζαγπη, δη αᾱ οκίγοππαπα ἀἴκογήπθῃς ο]οθί Ἱία πιαπΓεδίαπα {οτθ, (1 Η- 
σπα Αοπῑνογιατη 1π 5ο απο ῬγωβίάἹαση δἷέ, δἳ παπα κπ]ίο οσετίηί, οππα επ αὐ Αρα- 
ΙΙΘΙΠΙΠΟΠΘ Ἱπ]ατία αβιοῖ ραδδί κἰπῖ. 

643. ὧν µ᾿ ἀσύβηλον ἔρεξε. Αοθρίις: τοβάΊάΙί πιο ἀδόκητόν τινα. Ἰιοπιίπεπι ἀεκρὶ- 
σαζιᾶ Πιαδίίωπ. Αἲ οπῖτα Ἠπα]αδ δα παπα απιά οοσπγΓς οκεπηρ]Ιη πο ἵπ 8Υ- 
ποπγπηῖς φι]άθπι. ἔρδειν. ἐργάζεσθαι. ποιεῖσβαι. Βεὰ Ρογρεία5 Ίδι5 δὲ ῥίζεν πώ πι. 
τέ Β. 105. ῥέζειν τινὰ κακόν πι. Ἠασίθηιις ἀεβεί εἰ Ἡ. ]. 695ε ος -- ἀσύφηλον, 88ιι ἀσύ- 
Φ]λα, ὑπαίφηα, ἡ ἠτίμησεν, ὕβρισί µε. Οοπν επί α]ίου Ίουυς Ω. » αΡΙ Ἠε]επα 46 Ἠσε- 
οἴογε: ἀλλ) οὗ πώ σοι ἄκουσα κακὸν ἔπος οὔτ ἀσύφηλον, ΠΙΠΙ] πας π]ατθ, πη 

πο ἀῑκίκη. Έιγιπα {απιθπ ἷο Ιπσι]ανί Ῥοδίθιτα, ποῦ. Ῥ]αγα] ἀσύφηλα.- -ϐ1µ. ὡσεί 
πίνα µετανάστην. ατανο νουαβα]άπα οκ. 8θη5 Ῥηϊδουγπα Ἠοππίπάπη, πἴρης οππης ᾖα5 οἱ 

” 
Ἀλληκτον.] ᾽Ακατάπαιστον, ᾱ- ῄτοι. Θ41. Πάντα τι μοὶ κατὰ θυμὸν 692. 

θεράπευτω. 633. Εΐνεκα καύρης Οἵης.] 
"Ἠτοι, ὁποίας. εἰρωγικῶς. Ἡ, μιᾶς κύ- 

ρης. 635. Ἐπὶ τῇσι.] Πρὸς ταύταις. 
Ἴλαον.] Ἴλεων. εὐμενη. Ἔνθεο.] Ποί- 
ήσον. 636. Λἴδεσσαι.] Αἰδέσθητι. Μέ- 
λαθρω.] Συνεκδοχικῶς, οἰκίαν. Ὑπωρό- 

φια.] Ὑπὸ τὴν αὐτὴν στέγην. 688. 

Κήδιστοι.] Οἰκειότατοι, ψροντιστικώτα- 

ἐείσω.] “Απαντά μοι καβηκόντως ἔδοξας 
εἐρηκέναι. 642. Οἰδάνεται.] Πληροῦ- 
ται ὑπὸ ὀργῆς. Ἐκ μεταφορᾶς τῆς Φλεγ- 

μωῇς, ἢ καλεῖται οἴδημα. 643. ᾿Ασύ- 
φηλο.] ᾿Αδόκιμον, ἀμαθη. Οἱ δὲ ἀντὶ 

τοῦ, ἀσυφήλως, ὅ ἐστω, ἑβριστικῶς. 
644. ᾽Ατίμητον.] "Άτιμον, ἢ τὸν ἐν τι- 

µήµατι πολιτείας οὗ συναριθµεύµενο. 
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ἀλλ υὑμεῖς ἔρχεσθε, καὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε' όας 

οὐ γαρ πβὺν πολεµοιο μεδήσομαι αἱματόεντος, 

πρίν Υ υἷον Πριάμοιο θαΐφρονος, Έκτορα δτον, 

Μυρμιδόνων ἐ επι τε κλισιας καὶ γήας ἱκέσθαι, 

κτείνοντ᾽ Αργείους, κατά τε σμύξαι πυρὶ να. 

ἀμφ' δε τοι τῇ μή κλισίῃ καὶ νηϊ μελαίνή όσο 

Ἕκτορα, καὶ μεμαώτα, μάχης σχήσεσθαι ὁ δίω. 

πρ) Ὡς ἔφαθ' οἱ δὲ εἰ έκαστος έλὼν δεπας ὠμφικύπελλον, 

σπείσαντες, παρα νπας ἴσαν πόλιν Ίρχε ὃ) Ὀδυσσεύς. 

Πάτροκλος 9 ἑτάροίσι ἰδε δμοήσι κελευσε, 

Φούικι στορέσαι πυκινον λέχος σττι τάχιστα. ός 

αἱ δ ἐπιπείθόμεναι στόρεσαν λέχρο, ὡς ἐκέλευσε, 

κώεώ τε, ῥηγός τε, λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον" 

ωι 

ἔνθ ὁ Ύέρων κατελεκτο, καὶ Ηῶ δῖαν ἐμιμνεν. 

αὐταρ ᾿Αχιλλεὺς εὖδε μυχῶ κλισίης εὐπήκτου" 

τῶ δἳ ὥρα παρκατέλεκτο γυνή, τὴν Λεσ[βοθεν ἡ Ίγε, 66ο 

Φόρβαντος θυγάτηρ, Διομήδη καλλιπάρηος. ο 

652. ἔαι δὲ Γέκαστος. 

ἀθοιις ἵπ δια. πῖρι, 51ο Ῥορι]ο, δα οἴν]ίατο εταῖ: Ύπα οχο]ηδὶ εταπί θχι]ος, αἆγεπο, 
μέτοικοι, ἹπηιΗΠῖ, αποσαπ0αθ νεπῖκδεηῖ, οἱ αἰνιίαιῖς Πασῖρς λαιὰ Γπαεηίος.---645. ἆγ- 
γελίην ἀπόφασθε τοπιηῖαίς, ας 422. Ἱεσατοπῖς 5ιΠοοθὂδΙΤΗ, ΓΟΓΕΙΠΔΠΙ.-- 046. πολέμοιο 
µεδήσομαι, 46 Ῥιιρηα εοσαῦο, Ρασπαβο.-- 640. κτείνοντ ᾿Αργείους ἀοπθο, δίταβο ΑοΠί- 
νοσαπα ξασία, ἵπ Ίρδα οαδίτα εί πανίππα φίαὔοποεπα ἱτγαροτίί ἩἨοοιογ. Εἰαοιαπίθπα οἳ 
Ἰποθγίαπα Ποπϊπῖς Ίγα αΠΙΠΙΙΠΑ Υοίεγες Ίαπῃ ποίαταπές αιοᾶ 15, απ δίαθΐτη αἱέοτο ἀῑα 
ππαπις ἀἰφοεάετε νο]εὺαί, (ν5. 365. 504-) πιοκ (6τ1, 615.) αἰίετο ἀῑε ες ἀϊδορασιι 56 ἆἷς- 
Ρθοίιγιπα 6596 ππανοτας, ππο ἴπ Οπδίτὶς 5ο ἴοπετο νε]]ε Ρτοβίείατ, ἆοπες Ἡθοίο- 
τοπι ἵπ εα Ἱγγιθπίοτα νιάθτῖε, 411θπα 56 {ααῑο ἀερι]διιγιπη 6556 Ιποίαπίος παπα ίαΓ.---- 
651. Ἕκπορα μάχης σχήσεσθαι. Ἡεείοτεπῃ αὖ αρρτεάἰεπάϊς Αολί]]5 οαδίτῖς 5ἳοί ἔεπι- 
Ῥεγαίιτπι 6596. ί 1. 235. οἳ. πά Ρ. 637---639. 

652---664. Ὠϊκορσεας Ἱεραίογιπα: πιο {στο Αολί]]ε», Ῥαϊτοσ]ας οί Ῥπαπῖς κε ἀαπίε 
απ] θε], 

652. δέπας ἀμφικύπελλον, Ῥοσυ]απα οανο ἀπρῆοΙ, αἲ Ίαπι Α. 584.. Ἠενοσαπάππι αι- 
ἴθπα 1π ππεπιοτίατη, ορι]ῖς ΓαοΏῖς 05 θΙΑΠΙΠΙΤΗ α5δθιςςθ.---655. πυκινὸν λέχος ν]άΊτηιις 
πιοᾶο ν». 617.--657. νῖάες αρραταξυτη Ἰθοῦ Ἠα]αδησάξς ἔοταπη φταίππα ρε] δις, Ἱη- 
Ἱθοέατη Ἡς ῥηγος, νοδίοπι οοἶογο Εἰποίαπα Ἰπίεγάαπα ΡΙΤΡΙΣΕΟ, εὲ Ἠιήο Ἠπίθιπα ἴθηηθς 
ααῖ ουβαξ, Ἱπάπέας οδὲ 5θιι (πιπῖσα 5ο ρ8]1ο, 41155 χλαῖνα θδί.---66ο, 1. Ἐιάϊογαπα Ἠο- 
ΠΙΠΊΤΏ 5ΘΠ5ΙΙ5 ΠΘΠΙΟ ποἩ αρποκφοαές πθο εσυ εἰεσαπίίος 5εησας Ῥοεία ἵπ Ἠας πανγῆ- 
Ώοπε αἀμοῖϊοπάα. Ἀοδίνα οπίπῃ οίαίο ἵπ αοῖῖς Ἱπιρεταίοτίς νο] τερῖς ἴα]ε ποοσΏς ο0Π- 

Τιμητικοὶ γὰρ ἐκαλοῦντο οἱ ἐν ταῖς πο- τοῦ ἐγκεῖσθαι. ὅ ἐστιν ἐγκοιμᾶσθαι. 
λιτείαις. Μετανάστην.] Μέτοικον, φυ- "Ῥηγος.] Τὸ βεβαμμένον Ἱμάτιον. Καὶ 
γάδα. 5. ᾿᾽Απόφασθε.] ᾿Απαγγεί- ῥηγεῖς, οἱ βαφεῖς. Λήνοιό τε λεπτὸν ᾱ- 

λατε. 646. Μεδήσομαι.] Πρόνοιανποι- ωτον.] Περιφραστικῶς, λιγοῦν περιβόλαι-- 
ήσομαι. 6490. Κατά τε σµίξαι.] Κα- «ο. ὅςο. Μυχῶῷ κλισίς.] Ἐν τῷ ἐνδο- 
πακαῦσαι. ΘςΙ. Σχήσεσθαι.] ἼΑπο- τάτῳ τύπω τῆς σκην]. 66ο. Ἱαρ- 
σχεθῆναι. 657. Κώεα.] Κώδια. ὅ ἐστι κατέλεκτο.] Παρεκοιμήθη, παρεκλίθη. 

προβάτων δέρµατα. ἸΚαὶ εἴρηται ἀπὸ Λεσβόθεν.] Λέσβος, νῆσος, πλησίν - 
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Πάτροκλος 9) ἑτέρωθεν ἐλεξατο' παρ ὃ ὄρω καὶ τῷ 

Ἴφις ἐὔζωνος, τήν οἱ πέρε δίος ᾽Αχιλλεὺς, 

Σπυρον ἑλῶν αἰπειαν, Ἔννήος πτολίεβρον. 

Οἱ ὃ) ὅ οτε δη κλισίήσῳ εν Ἄτρειδας Ὑένοντο, 60ς 

τοὺς μὲν ὥρα χ, χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες Αχαιῶν 

δειδεχατ' ὤλλοθεν ἄλλος ὠνασταδον, ἔκ τ' ερέοντο" 

πρώτος δ) ἐξερέεινεν ὤναξ ὠνδρῶν, Αγαμέμνων" 

Επ] ὤγε .. ῶ πολύαιν' Ὀδυσεῦ, μεγα κύδος Αχαιών, 

 ῥ ῥ᾽ έθελει νήεσσω ὠλεζέμεναι δε ον πῦρ, όπο 

ἡ ὠπέειπε, χόλος ὃ ἔτ ἔχει µεγαλήτορα θυµόν 
Τον ὃ) αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς' 

"Ἄτρειδη κύδιστε, ὤναξ ὀρδρωνν Ἀγάμεμνον, 

κειός . οὐκ. εθελει σβεσσαι Χόλον, ολλ ἔτι μᾶλλον 

πιμπλάνεται μενεος' σεδ ὀναίνεται, δε σο, δώρα. όᾳ5 

αὐτόν σε φράζεσόαι ε εν Ἀργείοισω ὄνωγεν, 

ἕππως κεν γήάς τε σέης καὶ λαον Αχαιών 

αὐτος ὃ ἠπείλήησεν, ἂμ' ἠσι φαιομένηφι 

663. Εἴφις----ξοι. 668. ἐξερέεινε Εάναξ. 66ο. Εείπ’. 

67ο. νι]ς. ἀμιυνέμεναι. ότι. ἀπέξειπε. νι]ς. χόλος δέ τ’ ἔχει. 
672. προσέβειπε. 673. κύδιστε, Εάναξ. 676. γα]ς. ἅμ ᾿ΑἈργείοισι. 

(αροθγηΙαπα ΠΘΙΠΟ πηειπογαδϊέ, Ὠίοπεάε, Ῥλονυαπεϊς Ε. ο Ίμ6δῦο, απαπα Αολ]]]ε5 οἶαδδα 
αἀοτίις ναδίανεταί, αἱ 8αρ. 120.---663, 4. Πρίν οπρίῖνα αθάποία αὖ. Αολ]]ε Ώοντο οκ- 
Ῥαρπαία, οἱ οτα τες ογαί Εννεὺς, Επήθιςς Ὠϊοπγδί θιπα οἱ Ατίαάπος ΒΊπαπα οὔΙάεγιπέ 

νοίεγος, Ἀοψτί οοπά[ίοτεπι, Οατίῦιις 1π. Ἱπδα]ανα ἀποξῖς, 8ο, οιιοά τοδροοία πιαϊτῖς ϱ 
Οτοία οπππό Ῥτοραβή ας, Ογείοησδίυας: αρ. 3ομο]. Τ4ρ5. ος Ψἱου. 

665-. «688. Ἠεδτίις Ἱεραίογαπα αἲ οαδίγα Αραιποπιποηϊς, ϱ τοπιπ ]α ο ΘΟΓΙΙΠΗ, 1155 
Αολῖ]]ες τοροπάεταῖ, αν. [Ἴγεςο Γαοία. 

667. δειδέχατ’. οπορίεδαπέ, (54ρ. Δ. {.) δοϊ]ίοοί 1ρδί Ῥοσ]άπ. Ῥγαυοπί αορθἀεπίες, 
οἱ Ἱην]ίαπί πί ερρας: ππογθ Ἠθγοιη,---θΤ1. ἢ ἀπέεπε ΠΙΠΟ εσὲ πεφαυῖέ, γε]εοῖί, πί Α. 
515. Οἱ, Μαρ. αἆ 390.---6ᾖ5. πιμπλώνεται µένεος. χόλου. 642. οἰδάνεται πραδίη Ἰζόλῳ--- 
αὐπόν σε ἀναίνεται, γθδρι]έ {ο ουπη ΙΠπΠΘΙΙΡΙ5 ἐπΙς,----676. αὐτόν σε. ν. 51Ρ. 423.-- 678. 

σία.. 66μ. Σκῦρω.] Σκῦρος, πόλις τῆς Ἠιμπλάνεται µένεος.] Πληροῦται ὀργῆς. 
νῦν μὲν Φρυγίας, πρότερον δὲ Κιλικίας. Σὲ ὃ ἀναίνεται.] Σὲ δὲ παραιτεῖται ἐκ- 

στι καὶ νῆσος τῶν Κυκλάδων. ἣν, οὗ φαυλίζων. Οὐ παραπρεσβεύει δὲ 'Όδυσ-- 
πορθήσας, ἀλλ εἰρηνικῶς καταδραμὼν, σεύς' ἄλλ ἃ πρὸς αὐτὸν εἶπεν ὁ ᾽Αχιλ- 

ἐλαφυραγώγησεν. Αἰπεῖαν.] Ὑψηλήν. λεὺς, ταῦτα ἀναγγέλλει. Ζητεῖται δε, 

Ἐνυῃος πτολίεθρον.] Ὑπὸ Ἐνυέος βασι- διατί καὶ τὴν πρὸς Αίαντα ᾿Αχιλλέως 

λευθεῖσαν. Ην δὲ οὗτος υὓς Διονύσου. ἀπόκρισιν ᾿Οδυσσεὺς οὗ λέγει. “Ῥητέον 

666. Κυπέλλοις.] Ποτηρίας. Παρὰ τὴν ον, ὅτι σκληρῶς αὐτῷ ἀπεκρώατο. Λε- 
κοιλότητα. 667. ᾿Ανασταδόν.] ᾿Άνα- κτέον δὲ καὶ πρὸς τοὺς ζητοῦντας, τίνος 

στάντε.. 66ο. Πολύαιε.] Πολλοῦ ἐπ- ἕνεκεν ἄλλαι τινὲς οὐκ ἐπρέσβευσαν, ἀλλ᾽ 

αἴνου ἄξιε 671. ᾿Απέειπεν.] Απη- οὗτοι" ὅς, Οἰκειότεροι τῶν ἄλλων καὶ 

γόρευσε. 674. Σβέσαι.] Καταπαῖσαι. φρωνιµώτεροι, καὶ ἱκανοὶ τὸ δυσπειθὲς 

Ἡ µμεταφορὰ ἀπὸ τοῦ πυρ. ϐΘ75. ἴσως πεῖσαι τοῦ ἥρως. 675. ᾿Ηπεί- 
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νπας εὐσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας. 
καὶ ὃ ἂν τοῖς ἄὤλλοισιω ἔφη παραµυθήσασθαι, 6δο 

οἴκαδ. ἀποπλείειν' επεὶ οὐκέτι δήετε τοημιώᾳ 

Ιλίου αἰπεινης᾽ μάλα γάρ έθεν εὖ υόπα Ζεὺς 

χεῖρα έῆν ὑπερεσχε, τεβαρσήκασι δὲ Ἑ λαοί. 

ὣς ἐφατ εἰσὶ κοὶ οἵδε, τά. εἰπεμεν, οἳ μοι ἔποντο, 

Αίας καὶ κηρυκε δύω, πεπνυµένω ὄμφω. ό8ς 

Φάνιξ δ) αὖθ ὁ Ύέρων κατελέζατο" ὣς γαρ ὠνώγει, 

ὄφρα. οἱ εν νπεσσι φίλην ες πατρίδὶ ε επηται 

ο. Ἶν Εθελησυ΄ ὠνάγκη, δ οὔτι μυ ἄξει. 

Ὡς ἔφαθ” οἱ ὃ ἄ ρα πάντες ὠκὴν ἐγένωτο σιωπη, 

μολον. ὠγασσώμενοι μάλα γαρ κρατερῶς ἀγόρευσε. 60ο 

ην ὃν ὤνεω ήσαν τετιήότες υἷες ᾽Αχαιῶν' 

ὀψὲ δὲ α- μετέειπε (θοὴν ὠγαθος Διομήδης" 

"Ατρείδη, κύδιστε, ὄναξ ὠνδρων, ᾿ Αγάμεμνον, 

μηδ' ὄφελες λίσσεσθαι ἀμύμονα Πηλείωνα, 

μυρία θωρα διδούς: ὁ δ ἄγηνωρ εστὶ κονὶ ἄλλως' όος 

νυν αὖ μη πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίησω ένήκας. 

ἀλλ' ήτοι κεῖνον μὲν ἑάσομεν, ἤ κεν ζήσω», 

6790. ἀμφιξελίσσας. 681. Εοίκα).. 682. Ειλίου----γάρ Εεθεν. 

683. χεῖρα Εεξήν. 684. τὰ Εειπέμεν. 687. ὄφρα Εαι. 
602. µετέξειπε. 603. κύδιστε, Εάναξ. 6ο. νυ]σ., μὴ ὄφελες. 

νὶὰς 5αΡ. 356. 9η.---68δο. ν. 51ρ. 417.---θδι. ΑΝ οταῖοπε ορφΙα (αμκῖς αἆ τοοίαπῃ, 
Ίρφα Αολη]]ῖ5 νετὺα τεοϊαπάο: οὐ δήετε τέκµως Ἰλίου οχοϊάἵππα: πξ 418. αἆ φπθπα Ίοσιπι 
ν. 48 5εφή----60ο. ἀγόρευσεν. πε [Ἴγεςος αι Ίο ἀθνίοταί : οἱ Ἠσρο που οοηγεπ]ιηξ. 
Ἐκκεί καἰίρπα, αἱ Εσίαίμ. ᾳποθιθ Γαος, 4ς Αο]]ο αοαρἰεπάππις 9δά ἆς {οί νετσιι 
ἁαμίίατο σοι, (ταπδ]αίο 43τ. Θ. 2 

όο0ᾳ---Τος. Βηοπίριις οεοτῖς ΙΠΠε Ἠϊοπιεάθςς οπ]15δ πιογες Ῥγοε]ατο α Ῥοδία »ἰ- 
σηαίϊ δαπέ ρεσ {οππα οπππηθης Πανεπ]]ϊς νίσος, τοῦ οοσροσΐδ, οχἰπηία απ]ταϊ Εογθσιάο 
ο6 Ρτοπιία αιιάασῖα, οσα ργαάρεηίῖα εἴ πποβοίία. Ταλεπα ν]ά πι 54Ρ. 31.9. Δ. 491. 8ᾳ- 
Ε. 1. δᾳ. Κ. 229. Παρτπαίκηιε ἵπ ᾖια]οῖο ἆε Ό]γλεε 242. 5η. αἴιιε εὔαια Ίο Τα εσί ἴς, 
απ Ρυίπιας οπιπίηπι πιο» εε]αἰέ εἴ απήπιοξα οοπο[]ία ἴπι πηθάῖπα αποτί,---605. ρα 
4ατο υοίεηιςν Ῥο]Ηοῖίις. --θού. μὶν----ἀγηνορίμσιν ἐ ἐνηκας, ρτο εἰς ὦγηνορίαν. αἆ αττορβαέίαπα 

πημ]έο πηασίς Πρι κε, αγγοραηίοπα παίητα πι] {ο απγομαπίίογοπη οβεοίκῖ. ἀγήνωρ, αὖ- 
βάδᾳης Ἡ. Ἱ.---607. μὲν ἑάσομεν. Ἀετίοτθς, ποὰ Ἐουρρον οὐκετνανίε, αἀάνπί χαίρεν, αὲ 

/ τΣ 

λησε.] Διωρίσατο. εἶπε. 6δι. Δήετο.] οι. Τετιηότες.] Τετιμωρημένοι. όομ. 
Ν ” -- 

Ἑδρήσετε. ἐξ οὗ τωὲς καὶ τὴν Δήμητρα Μὴ ὄφελες] ᾿Αντὶ τοῦ, μὴ ὤφειλες. 
Ν / Ν Ν Ν 3. ΄ Γ] Ν Δ . ΄ -” ὁὸ - / « 

Δηὼ λέγουσι. διὰ τὸ τοὺς ἐντυγχάνοντας ᾿Δεὶ δὲ ἀντιστασιώτης τοῦ ᾿Αχιλλέως ὃ 

αὑτῃ ζητούσηῃ τὴν θυγατέρα λέγειν ὄπεις Διομήδης εὑρίσκεται. 605. ᾽Αγήνωρ.] 
σ οε κό 2 ό8α κ -- εἰ ο λα βλ Αα .. κας κά. 
ὃ ἐστιν εὑρῆσεις. 3. Χεῖρα ἕην αν αὐθάδης, καὶ ὑπερύπτης, ὑβριστής. 

/ « “9 2”. 68 Ἀ ο) .. ν- ε / ” Ν Ε] περέσχεν.] Ὑπερασπίζει αὐτῆς. 5. Η, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἠνορέη», ἤγουν τὴν ἂν- 
” ο] 

Αἴας, καὶ κήρυκε δύω.] Θέλω», τὸν ᾿Α- Ὀδρείαν. 6906. ᾽Αγηνερίῃσιν ἐνῆκας.] Δὸ- 

γαμέμνονα σκέψασθαι περὶ τῶν πρακτέ- θάδη νῦν ἐποίησας αὐτὸν πλέον, καὶ ἕ- 
3 }. Ν ” .. ΄ Μ ” α 

ὧν, ἐνεχείρσε τὸν Αἴαντα σιωπᾷν. περήφανο». ϐο07. Ἴῃσι.] ᾿Απέλθη, 
νο. 1. 4 Μ 
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ή κε μόη' τότε ὃ αὖτε μαχήσεται, ὁππότε κέν μη 

θυμὸς ἐ ενι στήθεσσι α ἀνωγή, καὶ θεος ὅ 6ρση. 

αλλ ἄγεθ., ὡς ὢν ἐγὼ είπω, πεῤώμεβω πάντες" 7οο 

νυν μεν κοιμήσασθε, τεταρπόµενοι στα τορ 

σίτου καὶ οἴνοιο) τὸ γαρ μένος εστὶ καὶ ἀλκη" 

ωὐταρ επεί κε φανῇ καλη ῥοδοδάκτυλος ᾽ ἨΗως, 

καρπαλίµως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε καὶ ἵππους 

ακοή καὶ ὃ᾽ αυτος ενὶ πρώτοισι μάχεσθαι. 

οἱ ο ὥρα πάντες επήνησων (βασιλῄες, Ὡς ἔφαθ. 
ή» 

μύθο α ὠγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 

καὶ τότε δη σπείσαντες ἔβαν κλισίηνδε έκαστος" 
5 / 2) ε/ ” ο, 

ενθάδε κοιµήσαντο, καὶ ὕπνου δώρον Ελοντο. 

90Ο. ἐγὼ Γείπω. γ 
798. κλισίηνδε Εέκαστος. 

792. Γοΐνοιο. 7ού. νι]ς. ἐπῄνεσσαν. 

7οο. νι]ρ. ἐνθάδ' ἐκοιμήσαντο. 

Ίηπα αρ. Ἡοτοδσίαπα ἀἴσσαπα οσοπστῖέ, πα)! ν. πο ΓΣ. 4τ. Ρ. 712, 4ὔ.---το2. τὸ γὰρ μένος 
ἐστὶ καὶ ἀλκή. Ρεῖνοο ΒΟΓΠΙΟΠΘ: οἵναδ. Ρροίαδατιο Σαρρεζίαί, τεραταί ΥΙΤΕΝ οογροτίς αΠῖ- 
απ ῖηιιο, τοβογαί οί νΙΡΟΓΕΠΙ νἴππφια αἀστς, πεταρπόμενοι φίλον Ἅτορ ( (διὰ) σίτου καὶ οἴνου, 

τθυγθα{ῖ 09ο Ῥοαηο.. πρ. Ζ. 261. ἀνδρὶ δε κεκμπῶτι μένος μέγα οἶνος ἀξξειο 04» 8 :(σὺ 
μέμνησο) ἔ ἔχειν λαὸν καὶ ἵππους, ουρίας οἱ οπστας Ἠαμενα ἵπ ον (πίβιις δἱ ἵπ αοἷθ δἰαπίος, 
ὀπρύνων, οΟποΙίαπᾶο 605 αἆ ραρπαπά πα, 

” ΄ στον / / . 608. Ἡ κε µένῃ.] Ἐὰν µένη. Τότε ὃ 
5 7 λὶ ” » αὖτε µαχήσεται.] Ἑϊκὸς, Λἴαντος αὐτῷ 

7 
γεύσαντος, ὅτι µένει δευτερεύοντα προσ- 

7οι. Τεταρπόμενοι.] 
Β ; /, 
ἐληλυθότες, κεκορεσµένοι. 

ει τα 
θεῖναι αὐτά. 

Ἑΐς τέρψιν 

7ο». Τὸ γὰρ, µένος ἐστὶ καὶ ἁλκή.] 

Τεῶτο γὰρ δυνάµεώς ἐστιν. 790. Ὕπνου 

δῶρον.] ᾿Ανάπαυσιν τοῦ ὕπνου. περιῤρα- 
στικῶς, 



ο ο ος 

ΡΑΨΟΙΔΙΑ κ. 
ο 

ΑΒαΟΌὉΜΕΝΤΟΜ. 

ΑαΑΝΜ ΕΜΝΟΝ οἱ ἈΤοπε]αις οιγῖς ΙΠΚΟΠΙΠΟΣ οσα Ττο]απος οπδίτῖς 
Ἰπππίηθτο νάσγοηί, δαγσιπί ἆς Ἱοοίο 8οηπο οοπνοππηί---ᾗς. Ὁς 4ο 
5ΕΗΊηΤΠα ΤΟΓΙΠΙ ἀθμβοτοπέ, εοπνοσαπί Α]ασθπα οἱ Τάοπιοποιη Ἀ]οπο]αις, 
Νοδίοσοπα ΑσαΠΙΘΙΠΠΟΙΙ--- 139. [Ἴγλδεπι ἸΝοδίοΓ----147. πίστας Τοππο- 
ἆσπα, Ἠϊσφις Α]άσσπι ΟΙ Ε. εί Μοσοίοπι----1 7ο. Όπιπος εοπνοπῖαπ{ 
αραιά οχουδίαςς οχίτα ναάπα οἱ ρτασατ Ῥτοσσόαπ{ αβκιππ{ο ἈΠοτίοπο οἱ 

Ἀταδγπιοίο (οξ. Π. Υ. 82. κ.) αἲ ἀειροταπάπι 5οι]Ισσθέ, δΙέπο Πογαπη 
Ῥτούσυπά πα ἴπ ρασπαπα απ ἀἰκοσρδας πανίρας Ῥαταπά ας. Ψιάσί Νοδίος, 
ππ{θ οπηπῖα οοηδίαγο ἀοῦογο, αιῖά 1ρ8ῖ το]απϊ ρατοπίς τοβΙαγίηο ἰπί 
απ ατΏθπα απ οπδίτα ορρασπαασῖς ποπ μη αἆθο 6556 ῥεῖπιο οσο αἰῖ- 
4πσπι αἆ οχρ]οταπάας τος οἳ οοηδηῖα Έτο]αποσυπι---- 218. ῬτοςΙί Ὠϊο- 
πράος, σοπηΙἔοια ΜΡΙ οκ οοίοτῖς αλπιπής [γσδοπι---25ο. Ῥτοσσαιιπί 
αππιαζ]----ο74. Όοπο οσα αασσίο----208. 

Α]τοτα οχ Ρρατίο Ποσίοτ αἆ τος Αοβίνοσαπα «ροοπ]απάας οἴτοιπηςρ]ος 
απσπα πηϊίαί----3ἵ3... Ῥτοις Ὠο]οπ εηἹο5 Αολ]]ής 5Ιδί Ῥτο ππογοράο 
ῥασίας----332. απηαίας ῥτοσρς1{--- 337. ἵπ [Ἴγλδοιι οὲ Ὠοπιοάσα 1ποὶ- 
ἀἷε: οαπἳ, οσσου]ίαπίος 5ο, Ῥτὰ(ογστοσκΙπα α ἴρτσο αἀογο νοτεις οαδίτα 
Αολίνοταπα ασαπῖ, απάσπι οπή οοηβϊδίογο Παῦοηί--- 374. Π]α τοάἵπιθῃ-- 
4 να εαα Ῥγαηῖα ρτοπη(έ, παττας ας. Ἰκα απαταπς, 4ς οοπΠ5ῖ]]ο 
51ιο----300. ἔππι νετο ἆᾳ οχετοῖία Ἔτο]αποταπι, ἆᾳ Ἡοσίοτο, ἆά ν]σ- 
15, 4ο οορίανση ἀῑκιπιραίοπο ρου οαδίτα, Ἱπρεπίκᾳπο ο πάνεηία Βλοςί 
οσα Τμγασῖριας 5δογςαπα οχου ρα πζο----41. Ταπα 1] Ῥοοποια Ιασι]αης, 
αγπια Ἀ[πουνος νονοπί, Ἰἴκαο Ἱαχία νίαπι 5οροφῖς ρτοσεάιπί---46ο. 
Ὀσοι ρουνοπίππα οκ αἆ ΈἨπασος 5ἶπο οχοα)ῖς ἀοτπιοπίος, ΏΙοπιοάθς 
ος ΧΠ. ουπά τοσο Ἠμοσο, [Ἴγ95ος απίοπα Ἠ]οδί οηπος αὐάποῖί---στ4- 
Έ]νασος ο ἆοπι Γασίαπι 5οτο απππαάνοτηί----σ25. Αί [Ἴγδεος οἱ ΤΙο- 
ππρίος, αγπ]ῖς 1)οἱοπ]15 5αρ]αδῖς, 1π οαδίτα Ιποο]απαος τοὐθιπί ΟΙΙΤΏ ΟΙΠΠΙΠ1Π. 
σταπ]αίίοπα αοοορίῖ; οοτρα5 οαταπῖ----ας Ε. 

Τοία Ίος τμαρδοάἶα ερίκοθίο οοπεϊποίασ. Οδίοτιπι πἰταοπαιη Γαοῖί 
πος, ᾳποᾷ οχρ]οταίοτος το, οπ]15 οαἼδδα πι]ςδΙ εταπέ, Ιπ[οσία τοειπέ. 
Ναπι 4ος οοηδῖ]]ς Γτο]αποτπα ιά αἰέοτο ἀῑο ραταξασΙ απ, ΙΙ] λαβροπέ 
απος τοπαποπί, πθο ἆο το ςΙπηπια (πἱο(παπα ο Τ)ο]οπο τοςεϊκοιιη/{. 

ΜπΙκετίατα ἀδαοτιπηα ἵηπ ραποῖς Ίου Παῦθρας. Ῥτίπο ἈΠποτνα αἳ 
ΤἼγεςο οἱ Ώιϊοπιοᾶο Ἱπνοσαία ασιτία πηϊΕΗΕ Ραπδύαπα 274. 580. Ῥοδίθα, 
οτα Γοπιθάος ἵπ οσ4ο ΈἩπασιπα πποταπα Ππηρτιιάσηίογ {ποῖς, αάοσε ΝΠΙ- 
ποτνα οἱ, πέ ἀἴκοθδεαπα ρατοί, Ποτίαζας ς5ο7---σ12. ΘΟιο ἈΠποτνα ας- 
6.5. ομδοτναίο Αροΐιο, ᾳπσπη Ῥοσία ο Ῥογσαπιο «ρεοπ]απίοπι οχμήροτο 
φο]οῖ, ααῑί οπδίτα Έτο]αποχασα, οἱ Ἠ]οςί οοπδοῦτίπαπα, ἨἩ Πρροσσοπίοπη, 
ΔΟΠΙΠΟ οχο]ίαί στς. 50. 

Ἰηβοτιρία ο]ῖπα τ]αρδοᾶ]α Δολώνεια. Νυκτεγερσία. “Ῥῆσος. 
4 2 



4532 ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. τ--ιο. Τόσο σα, 

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Κ. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 
. . ΄ / Ν 

Αγληεννον ἀγρυπνήσας, ἀνίστησι τοὺς ἀρίστους τῶν Ἑλλήνων», αὐτός τε, καὶ 
ο ον / Β 

Μενέλαος καὶ ἐπὶ τῆς τάφρου συμβουλευσάμενοι, πέµπονσι κατασκόπους εἰς τὸ τῶν 
: / η ν ; 

Τρώων στρατόπεδο», ᾿Οδυσσέα καὶ Διομήδην. Οἱ, Δύλωνα μὲν συναντήσαντες, ἀναι- 
ο / Ν ο ο τη σος. οὗ / ν , στι 3 

ροῦσι. Πυθόμενοι δὲ παρ αὐτοῦ Ῥῆσόν τινα βασιλέα καὶ Θράκας παρεῖναι, ένθα τε 
. » . εν .ω / 

ἐστρατοπεδεύσαντο, ἀπελθόντες δολοφονοῦσι τὸν Ῥῆσον, καὶ τῶν ἑταίρων τινὰς, τού. 2 5 ” ” 

τε ἵππους αὐτοῦ ἀπελάσαντες, εἰς τὸν ναύσταθµον παραγίγνωται. 

Κάππα δὲ Ῥήσου τὴν κεβαλὴν ἕλε Τυδεος υἱός. 

Αλλοι μεν πωρα νηυσὶν ὠριστήες Παναχαιῶν 

εὗδον 7 παννύχιοι, μµαλακῶ θεδμηµένοι ὕ υπνῳ" 

ἀλλ' οὐκ ̓ Ατρείδην Ἰ Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 

ὔπνος ἔχε Ύλυκερος, πολλα Φρεσν ὁρμαίνοντω. 
5 

ὧν δ᾽ στ ἂν ὠστράπτη 3 πόσις ρης ἠῦκόμοιο, 5 

τεύχων ῇ πολὺν ὄμβρο ἀθεσφατον, ἡ {8 χαλαζαν, 

ἤ νίφετον, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπώλυνεν ὠρούρως, 
Πέ ποθι πτολέμοιο μέγα στόµα πευκεδανσϊο" 
ον 

ως πυκίν εν στήθεσσιν ἀνεστενώχιζ, Αγαμέμνων, 

νειόθεν ε ΕΝ πραδίης᾽ τροµέοντο ας οἱ Φφρένες εντός. το 

«να]σ. ἀνεστονάχιζ”. 1Ο. δέ Εοι. Ξ λά 

1---24. ΑΡΕΠΙΟΠΙΠΟΠ πποπ{θ σπτὶς αρ]ίαία, απαπάοφιά στα αἱίθγο ἀῑς οπδίτα ορριιρηᾶ- 
Όππη ἀτὶ ν]ὰθῦ, ἹΠπδοπαπεπα ποσίεπι αροης αἲ ἸΝεδίογεπα Ῥευρετο οοηδ1έ, τί οµπη ϱ0 4ς 
Ῥγωδθη/{ τογια ἀἰδογίπιῖπς οοηδι] (ο. 

5---1ο. (θπιίέι Αραπποπηποπ ἴαπι οπεῦτος οἀεναί απιαπα οπεῦτο Εα]σιιταί ὡς ὅτ 
ἀστράπτῃ πυκινὰ, ἰειπρενίαίο Ἱπρνιοπίθ. Ἠοο νετρα βαρροθἰίαπί.---7. ἐπάλυνε Ῥτο 
παλύνε. οοπρεχρή. Οοσῖαι απίεπι ἆς στανΙ ἰεπιρεκίαίο, απα Ροδί Εα]πηῖπα πα ΡΙΡιας 
οἰῖκα αιῖ Ππαυνίαπα σορία απιζ πῖνος φοηπππίατς οιοά ἵπ αΕ]ς Ῥρ]αρῖς ἐνεηποπίου, ἵπ αἰῑς 
14ΤΟ θγοηζ.----ὂ. ππολέµριο μέγα στέµα 8ΙΠΙΡΙ. Ῥτο Ῥαρπα. «Γαρίίον Γζηιζγιαι, τεύχιων---- 
έ ποθι (ἤ που) στόμα πολέμου Ἡ. µάτηε, Ἀἴηπθ Ἠου ΡτΟ µάλην. τιὲ Τ. 313. Υ. 3560. Βοῖ- 
Ἠσοί Εαἰπαῖπα απί ογεῦγα αιιέ 1Πφο Πίο ἴΘππροῦς Παδίία δαπίέ Ῥτο οβίθηίο. ΟΩνοά οἳ Ἡο- 
ππαπῖς ογθάΙθατη, α. ιο Ἡ οταΒ ορίαΐο: «πι βδαξῖς {ογγῖς πυΐς. «πα «αριθ τεύχει 
µάχην, απαίθηιΙς οδίοπίο 6απι ἀθπιπδίας. Τε ναίος Ἱπίθνάππα ἀῑσα Ππιπηκίοτο πηα]α, 
απ 1ρδῖ ρηράικοναπί,---σευκεδανὸν θκῦ πικεὸν, δρ](αίοη οπαπς Ῥαρπες, αἱ ἀ]ίας ΠΙΟΥ- 
ας οἱ ἀο]οης, αὖ απιαπθιόἴπθ και αοθγρ]ζαίθ,----1ο. φρένες, Ῥπιρουνάϊα ρα]ριίαραπἰ,---- 

ω .ν . Ν 

1. Παναχαιῶν.] Πάντων τῶν Ἑλλή- ᾿Επάλονεν.] ᾿Ελεύκανεν. ὡς παλ] κατα- 
- . ἤ - ων. 9. Παννύχια.] Νῦν τὸ, παννύ- πασθεῖσα. Οὕτως γὰρ ὀξυτόνως καλεῖ- 

: , 
χιοι, οὐ σηµαίει τὸ ὃν ὅλης νυκτὸς ται τὸ ἐκπασσόμενον λεπτομερέστατον 

.ν / .ω ρω / 

ἀλλὰ, τὸ πλεῖστον µέρος τῆς νυκτός. τοῦ ἀλεύρυ. 8. Ποθί.] Δή. Πτολε- 
5 - ον δο / ” - 

Μαλακῷ.] Προσηνεῖ, ἠδεῖ. Δεδμημένο.] Ἅµοιο μέγα στόµα.] Ἠτοι μεταφορικῶς, 
- / ν ”’ - ο ε πα καν. ο. 7 Ἀ 
Κατεχόμενα. 4. Εχε.] Κατεῖχεν. Ὁρ- πὴν ἀρχὴν τοῦ πολέμου. ᾿Η περιφραστι-- 

«κας / άσε , / 
αίνοντα.] Εν νῷ ἔχοντα, βουλευόμενον. κῶς, ὅλον αὐτόν. διότι πάντων δαπανητι- Μ ν8χ 2 [ 6» μα νωςό τς ον 6. Τεύχων ἢ πολὺν ὄμβρον ἀθέσφατο.] κὀ.  Πευκεδαναῖο] Πικροῦ, ὀλεθρίου. 
νον ον αν ν ./ μων εῃ / « 9 / ρω τὸ 

Τῷ, πολὺν, ἐπήνεγκε τὸ ἀθέσφατω, ᾿Απὸ τῆς πεύκης ἤ µεταφερά. αἱ γὰρ 
/ Ν ω] 5. ΄ 

αὐξήσεως χάρω.  Ώνιαι δὲ, στίζοτες Ἰ πεύκη κοπεῖσα, οὐκ ἀνίησι βλαστούς. 
/ υ η.» .ν .» / / Ἂ 

μετὰ τὸν ὄμβρω, ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς ἀνα- καὶ τὸ δάκρυον αὐτῆς πικρότερὀν ἐστῳ ἢ 
« π Δ ρω -- 

γωώσκουσι», ἵν ᾖ πολλὴν χάλαζαν. 7. πίσσα. Ο. Πυκιά.] Πυκνῶς, συνεχῶς. 
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ἥτοι ὅτ ἐς πεδιον τὸ Τρωϊκον ὀθρησειε, 

θαύμαζε πυρα πολλα, τα κάίετο ]λιόθι προ, 

αὐλων συρίγγὼν τ᾽ ἐνοπὴν, ὅμαδον τὴ ὠνθρώπων' 

αὐταρ στ᾽ ἐς νήώς τε ἴδοι καὶ λαον "Αχαιών, 

πολλας εκ κεφαλής πρεθελύμνουε ἔλκετο χαίτας 15 

ορ Εόντι Διῦ μέγα δ ἔστενε κυδάλιµον κηρ. 

δε οἱ κατα θυμον ἀρίστη φαίνετο (Θουλὴ, 

Νέστορ' ἐπὶ , πρώτον Νηλήΐον ἑλθεμεν ἀνδρων, 

εἰ τιό, οἱ σὺν µητιν ἀμύμονα τεκτήναιτο, 

ἥ τις ὠὀλεζικακος πᾶσι Δανασῖσι γένοιτο. 30 

ὀρθωθεὶς δ᾽ ὄδυνε περὶ στήθεσσι χιτώνα, 

ποσσὶ ὃ ύπο λιπαρείσιν ἐδήσατο καλα πέδιλα" 

αμφὶ δ ἔπειτα δαφοινὸον ἐ εεσσατο δέρμα λέοντος 

13. καΐετο Ειλιόθι πρὀ. 14. τε Είδοι. 17. δέ [οι. 

10. εἴ τινά Εοι. 3. ἑ[έσσατο. 

{]---13. τενρ]οππὲ Θ. 540. 5ηη----τ4---τό6. Ὀτεν]ίου εἰοφιήσασ: φιοίῖος ῥγοδρίοϊεῦαἑ 
«ολίνογιιπι οακίγα: (5ο. ο οοσταναῖ, απσ ρεγ]οι]α 5ο ογοιτηδίαγεπέ, οαφἰτῖς αὖ Ἠοσία 
οὐκοδεῖς, ΑολϊνΙς καρονίονε ἀῑς Βαραςῖς, Αοπ]α οπιπθπα 6] φοοείαίοια αὐπιιοπί) ἔτι 
Μ1[ο κιπιπιο ἀοἴογο ορῃγεδνι ευεζὲ αἰὐῖ σαρῖζίος.---16. ὑψόθι ἐόντι ΔΑ, αἲ «ουεπι: Ἱποιι- 
ΦΕΠά0 «ᾖονεπι. Βομο]. Ὀν. λείπει πὸ ἀποδυρόμενος. ΟΕ. Ἑ. 112. 8(Π.---προθελύμνους προῤῥί- 
ζους. ν. παρ. αά 1. 517.--μέγα δ' ἔστενε (κατὰ) κ. κηρ.---10, 29. Αραπιεπιποπῖς ορπηςῖ- 
Ἠνπα Ἱα οοπνεπΙοπαϊς οἳ οοπνοσαπαϊς Ῥηϊποϊρίρας οδίς αξ ἀθμυογοπί ἀς κα]ιέα οἱ ἴπου- 
Ἰαπητατο εχοντας Αοὐνοταπας οσα ν]άθαί, ϱο τος αἀάποίας 6556, τέ αἱέοτο ἀῑς οπδίτα α 
ΤἘτο]απῖς ορραρποπίας. Πίο εε αά ἈΠεπε]αιτα ἀῑοέ 43, 44. 5ᾳ. εί αά ΤἼγεσεπι τ47. 
Τπτετροπῖε Ἀἴοπε]αις οοηδίλ απ 4θ πηεζεπάο εχρ]οταίοτο 27. 38. αί τονοϊκοαηί αηιίά 
4ς Ένο]αποσυα οοηκςς 6ος Ασαπιεπιπος. Ἀθεσίοσοπα νοσαῖ, αί οχουιῦίας ν]σί]ατε Ἱπ- 
νθας 55. 5η. 07. 5η. πο Ἱπορϊπαίο ορρηἰπαπέατ αὐ. Ἠοδίο Ῥ6ς ποοσίθπι οαδίτα αἀοτῖθηίθ. 
1κοσάδ, απο οοπνθμτεπέ, οὐ]ϊέος οοηφἑπεραίας 55. 5η. Ταπι συμμητιώνται θχίτα να]- 
Ἰάπα 107. ῥτουράθηίθς.----23- δέρµα λέοντος. Τπάι χιτώνα ἀοτπεναπές Ἠηῖς, ᾳαοῖῖες 
Ἰπ ραρπαπα ρτοδθαπίς αγπια φαρετϊπᾖοϊαπές παπο Ῥτο αγτηῖς Ρθ]]ε Ἰοοπῖς α5απῃ γίάθ- 
πας ΑρατΙθΙΙΠΟΠεΙΙ. Ἀαάρτα Β. 42. 5η «ἰζισιίο ΝΙΥΡΕΠ5 4ς ου χιτώνα Ιπαιεαξ, 
Ἰπιῖο Ναροτίη Ποἱσραί φάρος, Ιποεάεῦαῖ θη5ε οί 5οδρίτο Ιπκίγασίαςς αἲ 1Ρῖ αἆ οοποοΠθΠα 
Ἠαμοεπάαπα Ῥτορτεάϊευαίας.  Ναπο ποοέιε ἂὰ απηῖσος νἴδεπάος. 

1Ο. Νειόθε.] Ἐκ [βάθου. κάτωθε. µβαρβάρω. 15. Προθελύμνους.] ᾿Ἐπ᾽ 
» . ΄ . . Ἀ - ν ΓΚραδίης.] Ψυχῆς. 11. ᾿Αθρήσειεν.] Α- ἀλλήλους. Ἡ. προῤῥίζου, Θέλυμνα δὲ 

πίδι. 19. Θαύμαζε πυρὰ πολλώ.] κυρίως, οἳ θεµέλιι. 16. 'Ὑψόθ' ἐόντι 
Πᾶς φησι ὁ ᾿Αγαμέμνων, ἐντὸς τοῦ Δῆ.] Λείπει τὸ, ἀποδυρόμενας. Κυδάλι- 

1 

τείχους ὑπάρχων, ἐθαύμαζε τὰ πυρὰ, μον. Συνετὸν, ἔνδοξο. 168. Νέστορ᾽ 
Ν ν νν Ν ον / πι 4 Δ ο Φ] -” .. νο Ν / 

τὴν ἀρχὴν μὴ δὲ βλέπων αὐτὰ διὰ τοῦ ἐπὶ πρῶτον.] Πρῶτω ἐπὶ τὸν Νέστορα. 
τείχους Σ Καὶ ῥητέω, ὅτι ὡς βασιλεὺς 19. Συμμῆτι»ν.] Συμβουλή». ᾿Αμύμονα.] 

: ͵ : . 
ὑψηλῶν εἶχε σκηνὴν, ἵν εὐχερῶς δύνηται Ἀγαθήν. Τεκτήγαιτο.] Συγκατασκενά- 

πάντα θεωρεῖν. 13. Δὐλῶν συρίγγων τ᾽ σοι, ὑπόθοιτο. 30. ᾿Αλεξίκακος.] ᾿Απο- 

ἐνοπήν.] ΗἩχον. Ἡροσληπτέον, τὸ, ἀκού- τρεπτικὸς τῶν κακῶν. 29. Πέδιλα.Ἱ 
”. ΄ Ἂλ ο Αλ - ν ιο) ΔΝ ΄ ΄ Δ Ν -- Ν 

ων. ᾿Εσημειώσατο δὲ διὰ τοῦ Ίχου, ὅτι Τὰ ὑποδήματα. Ἡαρὰ τὸ, τοῖς ποσὶν 
--. ” ν .. 

παρὰ τοῖς βαρβάροις ἐγιγνώσκετο τὰ Ὁρ- εἰλεῖσθαι. 33. Δαφονόν.] ᾿Αντὶ τοῦ. 

Ύανα ταῦτα. "Ὁμαδόν τ' ἀνθρώπων. δαφοαιοῦ. φονευτικῦ. Κατὰ ἀναφορὰν 
Καὶ ἐνταῦθα σκώπτει τὸ θορυβᾶδες τῶν τὴν ἐπὶ τὸ ζῶον. ὡς ἐπὶ ζῶντα γὰρ τὸν 



454 Ι1ΔΙΑΔΟΣ Κ. ο---/1. πρι, 

αἴθωνος, μεγάλοιο, ποθηνεκές' έἴλετο ο ἔγχος. 

ὢς δ᾽ αὕτως Μενέλαον ἔχε τρόμος" οὖδε γαρ αυτῶ 256 

ὕπνος επὶ βλεφαροισω εφίζανε' μή τι πάθοιεν 

Αργέίου τοὶ 9η ἔθεν εἵνεκω πουλὺν εφ ὑγρην 

ἤλυθον ἐ ες Τροίην, πόλεμον θρασυν ὁ ὁρμαίνουτες. 

παρδαλέη μεν πρωτα μετάφρενον εὐρὺ κάλυψε 

ποικίλη, αύταρ επὶ στεφφάνην κεφαληφιν Φείρας 39 

θήκάτο χαλκειην' θ δρυ δ έἴλετο χειρὶ παχειη. 

(2η οι έμεν ἀνστήσων ον ὠδελφεον, ὃ ος μέγα πάντων 

Αργείων ἤνασσε, θεος δ) ὡς τίετο δήμῳ. 

τον δ᾽ εὗρ, ἀμφ' ώμοισι τιήµενον ἔ εντεω, καλα, 

νηι παρα πρύμνη: τω δ) ἀσπάσιος γένετ᾽ ἐλθών. 35 

τὸν πρότερος προσεειπε ββοην ώγαθος Μενελαος" 

Τις οὕτως, ἠθειε, κορύσσεα!» ή τι ἑταίρων 

ὀτρύνεις Τρώεσσιν ἐπίσκοπον; ὤλλα µάλ αἰνῶς 

δείδω, μὴ οὗτις τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον, 

ἄνδρα» δυσμενέας σκοπιαζεµεν οἷος ἐπελθὼν 4ο 

νύχτα δὲ ὀμβροσίην' μάλα τίς ἠρασυκάρδιος ἔ εστοι. 

Τον δ᾽ ἁπαμειβόμενος προσεφη κρειων Αγαμέμνων 

χρεὼ (βουλής ε ἐμε καὶ σὲ, Διοτρεφες ὢ Μενέλαε, 

ο. Εέθεν. 33. Ρὸν ἀδελφεύν. 33. ἐ[άνασσε. 
86. προσέβειπε. 30. τόδε Εέργον. 

οᾱ---15. Μοπο]αιις οί {ρ9ε Ιηδοπηηῖς Αραπιοπηπου, ουνίας Πἱ. ---26. μή τι πάθοιεν 
στρος: α καὐ]πέρβιοοῖο 2 δε δρικόσι, μή. 6Χ Μενέλαον ἔχε πρόµος.---2/. οἵτινες αὐποῦ ἕνεκα ηλ- 

βον πολλὴν ἐπὶ λα, θάλασσαν. ϱ. Ἐ. 308.---30. στεβώνην λαλκείην (αηή οδί Ρ815 βα]ε» 

Ἡ. 12. Γτοπίρπι ἴθροπδ πιπο νἱάδίας ΡΕΠΙΙ5 ρα]θ 6556) εἴλετο καὶ ἐπεβήκατο τῇ κεφαλῇ. 
--34. ἂμφ ὤμοισι τιβήµενον ἔντεα καλὰ, 6ὲ ν8. 37. κορύσσεται ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΗΠ: ΙΡΤΕ {ππΙΕΠ 
23. ἑέσσατο δέρµα λέοντος. 

36. 544. Οαρίο οοπβί]Ιο ἆς πη(ίοπάο οχρ]ογαίοτο Ἐτο]αποτυπα ΑραπισΙΠΟΠ οί ΛΊ6Πε- 
Ίαιις αἶῑος αἆ οοηφ]ίαἱοπθίη αγοθρνιηῖ. 

98. ον Μεπε]αις [να(α]ς οοη ια 46 η επάο αχρ]οταίοτε. ἐπίσμοπον, ρχο 
50. ἐφικνειται. ἑκώνει. ας Ίαπι 1. 8. βουλὴ κερδαλέ' ε] 

λέοντα τὴν μον μι τὸ ἐπίθετο. Τῷ ἀθροσματι τῶν Ἑλλήνων. 34. 
Ἑέσσατο.] Περιέθετο. ἠμφιέσατο. 24. ᾿Αμϕ' ὤμοισι τιθήµενο.] Περὶ τοῖς ὥ- 

Άϊθωνος.] Τοῦ θερμοῦ καὶ διαπύρου τὴν µοις θέµενον. 35. Νηὶ παρὰ πρύμνη.] 

φύσιν. Ποδηνεκές.] Μέχρι ποδῶν διῆκον. Παρὰ τῇ τῆς γεὼς πρύμνη. ᾿Ασπάσιος.] 

μέγα. 96. Ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφί- ἘἙὐκταῖο, Ἠδύ. 37. ᾿Ηθεῖε] ᾿Ηθικὴ 

ζανεν.] “Ὁ ὕπνος ἐν τοῖς βλεφάροις κατε- προσφώνησις νεωτέρου πρὸς πρεσβύτερον. 

λάμβανε. 27. Τοὶ δῇ ἔθεν εἵνεκα.] Οἵτινες 38. ᾿Επίσκοπο.] Κατάσκοπω. 30. 
ἕνεκα αὐτοῦ ἠλθον. Πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρήν.] Δείδω.] Δέδοικα, φαβοῦμαι. 49. Σκο- 
Επὶ πολλὴν θάλασσαν. ᾿Αττικῶς. 28. πιαζέμεν.] Σκοπεν. ῥι. Νύκτα δι 
Ὁρμαίνωτες.] ᾿Ἐνθυμούμενοι, ὁρμὴν ἔ- ἀμβροσίην.] ᾿Ανὰ τὴν νύκτα, ἐν ᾗ οἱ 

χοντες. 39. Στεφάνην.] Περικεφαλαίαν. βροτοὶ οὐ προῖασω. "Όθεν καὶ ἁβρότη ἡ 
81. Παχεί.] Ἰσχυρβᾷ. 33. Δήμφ.] νύξ. Θρασυκάρδιο.] Ἐὔτολμο, 43. 
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κερδαλέης, ἤ πι κεν ἐρύσεται δε σαώσει 

᾿Αργείους καὶ νήας᾽ ἐπεὶ Δὼς ἐτράπετο φρον. 45 

Ἕκτορεοις αρα μαλλον επὶ Φρενα θηχ) ἱεροίσι' 

οὗ γαρ παω ἰδόμην, οὐδ᾽ ἔκλυον αὐθήσαντος, 

ἄνδο ε ένα τοσσάδε μέρμερ ἐπ᾽ ἥματι μητίσασθαι, 

ὅσσ᾽ Ἕκτωρ ἔρρεζε δή φίλος υιας ᾽Αχαιῶν 

αὕτως, οὔτε θεως υἷος φίλος, οὔτε θεσιο" 

ἔργα δ᾽ ἐρεξ , ὅσα φημι μελησέμεν ᾿Ἀργείοισι 

δηθά τε καὶ δολιχόν' τόσα γαρ κακα μήσατ᾽ Αχαιούς. 

αλλ) ἴΌι νυ νυν. Αἴαντα καὶ Ἰδομενία κώλεσσον, 

μφα θεων ἐ επι νπας ἐγὼ ὃ) επὶ Νέστορα δτον 

είμι, καὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι' αἰκ Εθέλησω ο5 

ελθεω ες φυλώκων ἱερὸν τέλος. ἠδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 

5ο 

ΕΙ. [έρα. 

οί Ἡ. Ἱ. Ῥταάθης εἱππρ].---45- Διὸς ἐτρώπεπο φρὴν πππίαία εθἰ. Ῥτορτία, ππιίαν]ξ κο. 
Ἐδαπι Έτηι---4 6. ἐπέβηκε φρένα Ἱεροῖς Ἕκτορος. ταΦΙΟΓΗΠΙ Ποπαϊππη 581511, φἱ ἆθος 
πιοβι]ο, 5ιιο παθβΠέν. ἐπιτιβέναι θρίνα» ἨΟΠ. πποᾶο, πιεπίεπα αἀνοτίετα, οταχγθ, φιιοά 
αίας εσί ἐπιστεί έφεσθαι, προσέχειν, δεὰ δα Ῥτορίίπα 6556, Ῥτοατο, ος Ἰ. 1. ΡεοββοΓΤΘ.---- 
48. µέρμερα ἔργα φιπί Ἡ. Ἱ. Γαεία ατανῖα, Ἰποῦιοσα.---δο. αὕπως αᾷ ἔρρεξε, ππριπθ 6 
Ῥγοίος οχρεοίαΙοπεπα, ΟΠ πιονίαΙ φἤτρο παῖις αἳξ, ποῦ ἁγίηα.-- 51. µελησέμεν. ΥΕΓ- 

ἑαηῖ, οπγῶ ογθ. Ἐδί, φιιοά ος ἀῑσπηις: απογάπη φετῖς αά πιο ἐθπηροπή δις τευογζᾶ- 
Ἰπίας Αολίνί, Ρτορίος Γποζογαπα ππαρπαάἴπεπα ϱἱ οα]απηϊίαῦς ποδίτα ποθτΙαίθτη. 
---ς3. κάλεσσον, πῖ αἆ εχουὺῖας ΙΙ Ῥτουρδάαπέ, φποὰ ες ν5. 56. εαρρ]επά πα σε οξ. τ26. 
18ο.----δ. αἴκ ἔθέλησι Ρτο ἵνα.---δ6. ἐλθεῖν εἰς φυλάκων ἱερὸν τέλος, ερΙ(]ιείοπ ΟΓΠΗΠ5, Ο0- 
Ἰιογίθιι οχἰπηῖαπα, ν]τῖς ἀθ]οοεῖς. Τπῖ. Σ. 594. θδί ΕΠΙΙΠΗ ἱερὸς κύκλος. Αριιάᾶ Τπεβαπος 
ΒιΕ ἱερὸς λόχος. ἨΕὲ ἵπξ. Ω. 681. λαθὼν ἱεροὺς πυλκωρούς. Ἀπρτα εταῦ Θ. 50. Ἱερὸς δίβρος 
Ῥ. 461. ἠ2' ἐπιτεῖλαι, αφο]αίε, ππαπάαία ἆανε: Ἱππρθγατθ δεῖ]. θ8, 4155 ΑραπΙΘΠΙΠΟΠ 1π 
Ἀπίππο λαβεῦαί, πέ Εἰἰηιῖς «ρθοι]αέαπα Ἰταοί. ή ο απο ἈΝοδίος ἵδ, η οοΠκΙ ατα 

44. Υυ]ρ. ἐρύσσεται. 47. Ειδύκην. 

ἐκείνων ναῖς. 55. ᾿Οτρυνέω.] Διὰ παρα- 
κλήσεως παρορμῶ. 56. “Ἱερὸν τέλος.] 

Ἠτοι µέγα, ἢ ἀπηλλαγμένον τῶν λοι- 

πῶν ἔργων. Μέλος δὲ καὶ τὸ τάγμα. 
Σημαίνει πολλὰ ἢ λέξις. ποτὲ μὲν γὰρ 

τὸ τάγμα, ὡς ἐνταῦθα. ποτὲ δὲ τὸ τοῦ 
συμπεπληρωµένου πράγματος ἢ έργου τέ- 

χρεὼ βουλῆς ἐμὲ καὶ σέ.] Χρεία συµ- 
- υ. ν. Ν ΄ Μ. Ν . 

βουλῆς ἐμοὶ καὶ σοί. "Ἔστι δὲ σολοι- 

κισαὸς παρὰ τὰς πτώσεις. ἀντὶ τοῦ, 
’ /. 

ἐμοὶ καὶ σα. 44. Κερδαλέης.] Σννε- 
- υ ΄ Ἂ ΄ μ Ν 

τῆς, ὠφβελίμου, ἢ πανούργου. Παρὰ την 
Ν ” Ν 3 ΄ . ” κερδὼ, ἤγουν τὴν ἀλώπεκα. ᾿Ερύσσεται.] 

Ῥύσεται, φυλάξει. 45. Ἐπεὶ Διὸς 

ἐτράπετο φρή.] Ἐπεὶ ὁ Ζεὺς µετετέθη 

τῇ γνώµη, καὶ τοῖς Τρωσὶ βοηθεῖ, πλέον 
δὲ ταῖς τοῦ Ἕκτορος ἐθεραπεύθη θυσίαις. 

47. Αὐδήσαντος.] Εὐπόντα, 48. Μέρ- 
µερα.] Μερίμνης ἄξια, χαλεπά. Ἔν 
ἥματι.] Ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. Μητίσασθαι.] 
Ἐργάσασθαι νῦν. 5ο. Οὔτε θεᾶς υἱός.] 
Προσληπτέον, τὸ, ὢν. 59. Δηθά τε 
καὶ δολιχόν.] ᾿Επὶ πολὺν καὶ μακρὸν 
χρόνον. Μήσατο.] Ἑἰργάσατο, τσ. 
"Ῥίμφα.] Ταχέως. ᾿Επὶ νπας.] ᾿Επὶ τὰς 

τν μας , 
λος. ποτὲ δὲ τὴν ἐκ τῶν ἐπεισαγομένων 
ὠνίων φοιτῶσαν ταῖς πόλεσι πρέσοδον. 

ο αν ος ον η 
ποτὲ δὲ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ ἀξιώματα, 
« ”/. ε -- / 1: 

ὡς ενεστιν εὗρεν παρά τε Θουκιδίδη, 
- Ν 

καὶ Ξενοφῶντι. ποτὲ δὲ τὸ δαπάνηµα. 
[ὡς Εὐριπίδης ἐν Πολνείδῳ' Μάτην γὰρ 
” Δ ο] 3 / Ἴ. ΔΝ 

οικῷῳ σον τόδ ἐκκαίει τέλος. καὶ Δημο- 

σθένης ἐν τοῖς Φιλιππικαῖς Χερώησο δὲ 
.- -- /. 

ἐν τοῖς αὐτοῦ τέλεσι διορύξει. ποτὲ δὲ 

τὴν ἑορτῆν, ὣς Εὐριπίδης ἐν Μηδείᾳ" 

Σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλος προσάψοµαι.] 
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/ ’ / 7, . ” ο Ών 

πείγου γαρ κε μαλιστα πυθοίατο" τοῖο γαρ υιος 

σημαίνει φυλώκεσσι, καὶ Ἴδομενήος ὁ ὁπόων 
᾽ 

Μηριόνης" τοῖσι γαρ ἐπετρώπομέν γε μάλιστα. 

Τον δ) ἡμεί[βετ᾽ ἔπειτα (βοὴν ὤγαθος Μενέλωος᾽ 6ο 

πώς γὰρ μοι μύθῳ. ἐπιτελλεαν, Ίδε κελεύεις ; 

αὖθι μένω μετω τοῖσι, θεδεγµένος εἰσόκεν ἔλθης, 
η 

ἠὲ θέω μετώ σ᾽ αὖτις, ἐπὴν ευ τοῖς ἐπιτείλω; 

Τον δ αυτε ́προσεεισεν ὄνα ὠνδρῶν, Αγαμέμνων" 

αὖθι μόεν, µ μή πῶς ἄβροτάζοµεν ἀλλήλοιν ός 

ἐρχομένω" πολλαὶ γαρ ὠνα στρωτόν εἰσι κέλευθοι. 

Φύέγγεο ον. η κεν ίήσθα, καὶ ἐγρήγορθωι ὤνωχθε, 

πατρόθεν ε ἐκ γενεής ὀνομαζων ὦ νδρα εἰ εκαστον, 

πάντας κυδαίνων" μὴ δὲ μεγαλίζεο θυµώ. 

ὤλλα καὶ αὐτοί περ πονεώμεθα ὧδέ που ὄμμι 7ο 

ϐµΓ. προσέξειπε Εάναξ. 68. ἄνδρα Εέκαστον. 

ιά ἵπ. πθάῖαπα Ῥγοροποί 1Πβ, 204. 5.---50. τοῖσι γὰρ ἐπετράπομέν γ: μάλιστα 90. ση- 
µαΐνειν φυλώκεσσι.----ΜΠΜΠαν απίοπα αἲ Α]αοσπι οἱ Πάοπιοπθυπη ἈΤοποίαις, απἷα 1 το- 
πιοιϊβείπια Ίουα ἐοπεῦαπέ ἵπ οοτηα Ίσνο: ο. Ιπ, Τ12. 84. οἱ Μ.ΤΙ8. οτχία Ίο ἆσχ- 
ένατη νευσις Ίοσα ἵπ οπδίτῖν (οπευαί ἈΝερίου, αὐ Ἰου. ἨΤεπεδίμαιις, πάς [Ἴψεδος: πες 
ΠΠ] αὔθοςο Ῥούπετιπί ΤΠοπηθᾶος, Α]ακ ΟἨσί ουπα Ἰουνῖς εί ἸΊορες οι ΤιιΠοῖ- 
οηδίυια5.---62. (7 κελεύεις, ὡς) αὖθι μένω μετὼ ποῖσι; ΠΟΠ πξ τηαπεδί αριιὰ. Τά ΟΠΙΟΠΘΙΙΤΗ 
οἳ Α/αοσιη, 5εᾷ αἱ πα ουπη 15 αἲ εχοιθῖας Ῥνουεβαξ 1Ρίᾳπο ορρενίαία ΑραΠΙΘΠΙΠΟ- 
πθπῃ. 68. 126.--61. ἐπῆν εὖ τοῖς ἐπιτείλω βοῖ]. ταῖς 1ρδί 5ο οοπ[ογαπὲ αἲ οχοι)ίας. --θξ. 
αὖθι μένει κελεύω, ΡΤΟρΤΘΡΡΙΤΗ {6 οπτη 15 αἲ εχοι)ίας ππθ 1ΠάΠΟΥΘ νο]ο, µή πως ἆβρο- 
φάξοµεν ἀλλήλοιϊν. ηθ ΑΏΘΤΡΕΠΙΙΙ5 α]ίο αἲ α]ίθγο, ἶ 1η 4ἴνθιδαδ αν ἴο5 οιιπάο. ἁβροτάζε ειν 
«ἶνο αὐ ἐρημία, περ βροτῶν, µόνον, νΏρατῖ, 5ἶνο αὐ ἀβρότη νύξ.--6δ. πατρόθεν ἐκ γενεπε. 
Ρις ἀρίαι Ίου οοπη(α{ἶθ, εοππρε]]ατο αφπθπι ποπηῖπο ραϊτῖς αἀ]εσίο.. ΆΝοπ 6υρο πηῖ- 
ΤΙΠΙ, ἵΠ. ϱΑΥΠΙΙΠΕ, πιροίθ ἵπ. οταίοπθ ογΠαίίογθ, αποθδοππθ οοπιρε]απί 5ο ΠΠγΊοθπι 
Ἰοπαίπας, ααΏίήιαο {ογο ραϊγῖς ἨοιηΘΙ ἁ.]ῑοίς απ Ίρδα χο Ροθίβ τηπ]ίας πιασπασηα 
πα έαίος ἵη νθυδι δπθπάο αθαΠές Ῥτορτθσδα «ποιο Ιπάς τον ον αἲ ραίτοηγτηῖοο- 
ΤΙΠΑ Ἱδπα ἑαπίοροΓο Ποηιιεηία(πῃ.---60. πάντας κυδαίνων, οπονίῇος αρρο]απάο. (0- 
πργα] νους θέα Ῥοεία 1π 56Πδ ροοα]ς αῇ βοχοθη!ῖθ8. μὴ δὲ µεγαλίζεο θυμῶ. Αά 
ΟΠΙΠΘΠΑ οοπαἑαίθπα οἱ ΠππαπΙταίεπα Εγαίνεοπι ἀθδοθπάστο νι]: Ποπ. ΠΙΠΟ 6956 Ἰοομτ. 

ἀἱρηιαιῖς π]παϊς οππίο5δθ (πεπάς, απί βαρονβίοΠάΙ. πο 5αρετΏο ασθ οὐ Ῥπο Ἰπιρογίο. 
µεγαλίζεσθαι θδὲ Ῥτορτῖθ, δς πιαρπϊ Γα0θ6 οτι οοπίθιηῦα. αΠογαπα, 5ο ορια, ὑπερη- 
Φανεῖν. νἰᾷςς Ποπηίπεπα Ῥοΐθηίεπι, αἀνουςῖς τθῥιι5 Ῥγοδδιπη, ϱ)αθίατη ΠΟΡΗΠΙ ταπεινῶς 
οαρίαπίθηα» αί Ραπ]]ο Ροδε απ παπα δαροτβίαπι Πζουαπη αΝδιηαί.---Πο. ἀλλὰ καὶ αὐτοί 
περ πονεώμεθα Ἱ 1ροῖ ΠΟΣ Ναοϊρίαπηις ορογαπα Ἠαπο οοπνοσαπαϊ ρήποῖρος. κρυπηῖέ τὸ 
αὐτουργεῖν, αὐτοδιακονειν. Ι6εΓΙΠΙ δἷο 1Η. ΤΓ7. 165. δἷο 1. 12. ΑΠΗΙ θδὲ ποιπνύει, ιὲ Θ. 

57. Πνθοίατο.] Πεισθεῖε. ἍΤοῖο γάρ.] µμεν.] Διαμαρτήσομεν, ἀλλήλων ἀποτύ- 

Πούτου γάρ. 58. Σηµαΐνει.] Προστάσ- Ἅομεν. Ὁ τινὲς διαµφεδίσαι φασί. 67. 

σει, ἄρχει. 5ο. ᾿Επετράπομεν.] Ἔπε- "Ηι κεν ἴησθα.] ᾿Βὰν πορευθῇς. ᾿Εγρή- 
τρέψαµεν. ἐξουσίαν δεδώκαµεν. 63. «γορθαι.] ᾿Εγρηγερέαι. ᾿"Ανωχθι.] Κέ- 

Δεδεγμένος.] Περιμένων. 63. Μετά σ᾿ Ἀλενε ϐΘ8δ. Πατρόθε ἐκ γενεῆς.] Ἐκ 
αὗτις.] ᾿Ἐπὶ σὲ πάλιν εὐθέως ἔλθω. πατρῴου γένους. ἢ, ἀπὸ προγόνω. 690. 
Ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω.] Ἔπειὸ ἂν αὖὐ- Μὴ ἓὲ µεγαλίζεο θυμῷ.] Μὴ δὲ ἐπαίρου 

τοῖς καλῶς προστάξω. 65. ᾽Αβροτάξο- τῇ διανοίᾳ δὲ’ ὑπερηφωίαν. 7ο. Πο- 
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Ζεὺς επὶ γευομένοισιν Ίει κακότητα [βαρείαν. 

ὋὪς εἰπῶν, ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν, εὖ επτείλα». 

αὐταρ ὃ η ῥ' ρ Ἴεναι μετὰ Νέστορα, ποιμένα λαών. 

τὸν ὃ εὗρε παρά τε κλισίη καὶ νηὶ μελαίνη 

εὖνη ενὶ μαλακῇ" παρα δ) ἕντεα ποικίλα κεῖτο, 

ἀσπὶς. καὶ δύο 9οῦρε, φαεμή τε τρυφάλεια' 

παρ δε ζωστηρ κέιτο πανάίολος, ῶ ῥ᾽ ὁ γεραιὸς 

ζῶννυθ) » οτ᾽ ε. πόλεμον φθισήνορα θωρήσσοιτο, 

λαὸν ὤγων' ἐπεὶ οὐ μεν επέτρεπε Ύηραϊ λυγρῷ. 

ὀρθωθεὶς δ᾽ ὠρ' επ ἀγκώνος, κεφαλην επαείρας, 8ο 

᾿Ἄτρείδην πρεσεειπε, καὶ Εξερεείνετο μύθρ: 

Τίς ὁ οὗτος κατα γῆας ἀνα στρατὸν ἔρχεαι οἷος 

νύκτα δι ὀρφναίην, ὅτε ϐ᾽ εὔὕδουσι βροτοὶ ὤλλοι; 
πε τι οὑρήων ιζηµενος, ἤ Ἶ τω ἐταίρων 5 

Φθεγγεο, μηδ ἀκέων ἐπ᾽ ἔμ ἔρχεο" τίπτε δέ σε χρεώ; ς 86 

Τὸν ο ἡμειβετ' έπειτα ὤναζ ὠνδρῶν, Αγαμέμνων) 

ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κυθος Ἄχαιών, 

γνώσεαι Ἀτρείδην Αγαμέμνονα, τὸν περὶ παντων 

Ζευς Ενέηκε πόνοισι θιαμπερὲς, εἰσοκ. ἀὐτμη 

τα" ων 

εν στήθεσσι µένη, καί µοί φίλα Ὑούνατ ὀρώρη. 9ο 

72. [ειπών. Τ5. νυ]ρ. ποικέλ’ ἔκειτο. 8Ι. προσέξειπε. 

82. νι]ς. τίς ὃ οὕτω. 86. ἔπειτα Γάναξ. 88. νι]σ. εἴσεαι. Γείσεαι- 

310. Ἐ. 1Ξξ.---Τά. οπαπάοφι]άθπα τες Ἱία Εετ. Ῥτο Ἠου ἀῑσίατας ία α ᾖογθ ποθῖς 
Ἱπροδίέαπας θί ἰππάθπα Ζεὺς ἐφίησι, ἐπισίθησι νε] τί Π. Ἱ. ἐπείηκεν ἡμῖν γειοµένοις. Τα τις 
Εαία]ε Ίχου φἳξ. 

Τ2---τοι. ΑραπιοπΙποῦ Ἀθδίοτοπα ἀογπαϊοπίεπι εχροιρε[ασῖς εί 5οοαπι αά εχουδῖας 
ἀποῖς----74. τὸν δ' εὗρε παρά πε κλισίῃ. ἁοοὶρῖο ἨΟΠ, ἴπ, κθά απίθ {επίογίππας οππα οὐ 4θ 
Ἐήοπιθάς ἀῑκεγίο ἀῑσίπα ει. Υ. 151, 61 οαβιῖςεο ἐκτὸς πο κλισίης, (16πΙ ρατα(τα 
Ρι]κκε αἆ Ῥτοπιίο ασοπά τη, 5ἱ πῖά τες Ῥοδοετεῖ, εκ αγπιῖς ον πια] Ιαίέατι---ττ 
ζωστὴρ Ἰηίθς αση]α, (λογθοῖ 5αρτα ἔεπποσα Ἱπαροπί βοΠ δις: ν. Δ. Τ22, Τβ1.---Τ0- οὗ μὲν 
ἐπέτρεπε γήρα:; λυγζῷ. ποπ ορἀεὺαέ, ἑαποιατη νῖοῦας ὄπως Ἰάεπα φπιοά εἴκει». δαμη- 
ναι. ἔνδιδόναι, φο]]. (11ο παῖηιις α Ῥπσηαπα Ῥτοπιέας εξ ἵπ Ῥγουϊποίι ε.ςεῖ.---δ2. τίς δ' οὗ- 
πο. Ὑ]ὰες πΙ] ἆππα 4θ ἔρεοτα πη Π(ατὶ Ἱπποιῖςςθ Αολϊνς.---δ4. οὐρήων πινὰ, νὶσ]]απα ς 
οἳ εταῖ οἶις Β]α5, Τ]γαδγπιεᾶος αριιά οχοιῦ]ας.---8δ. πίπτε δὲ σε χρεώς ο»... 
χριὼ (ρτο τίς χρεὼ, νθὶ χρτὼ τίνος) ἱκώνει ἐπί σετ--8δ. γνώσεαι Ῥτο γνῶθι 8ΡΠΟΣΟΘ 1ῃΘ. 
Βαέασαπα Ῥτο Ἱπιροταπίθ.---80. Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι, πηα]ς Ππιμηθγκῖε, ουσ ῦ πῃθ Ῥος {οίαπα 

νεώμεθα.] Κακιπαβᾶμεν, ἐνεργῶμεν. θυµία οὐδὲ τῷ γήρα ἄνεσιν ἐδίδου. τοῦτ᾽ 
71. Ἐπιγειομένοισι.] Γεννωµένοις. Ἱει.] ἔστιν, οὐδὲ ὑπὸ τοῦ γήρως ἐνικἄτο. 81. 
"Ἔπεμπε. Κακότητα.] Κακοπάθειαν, δι ᾿Εξερεείνετο.] ᾿Ανηρώτα. 834. Ὀρφναί- 
στυχίαν, βλάβη». Ἰ5- Ἔντεα.] Ὅ- ἍἨῃν.] Σκοτεινήν. δ4. Οὐρίων.] "Ἠμιό- 
πλα. Παρὰ τὸ, ἐντὸς αὐτῶν εἶναι τὸν νων. νῶν δὲ, φυλάκων. 80. Ζεὺς ἐνέηκε 

φοροῦντα. Το. ᾿Ἐπεὶ οὔ µιν ἐπέτρεε Ἅπόνοισι διαμπερές.] Ὁ Ζεὺς τῇ κακυπα- 
γήραϊ λυγρῷ.] ᾿Επεὶ η πολλὴ αὐτοῦ προ- θΘείᾳ ἐνέβαλε µέχοι τέλους. Εϊσόκ ἀθτ-. 

νοΙ;. 1. 4Ν 
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πλάζομαι ὧδ., επεὶ οὗ μοι επ᾿ ὄμμασι νήδυµοε ὕ ύπνος 

ἵζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος καὶ κήδε Αχαιών. 

αἰνῶς γαρ Δαναών περι δείδια, οὖδε μοι ήτορ 

ἔμπεδον, αλλ ἀλαλύκτημαι: κραδίη δέ μοι έξω 

στηθέων εκθρώσκει, τροµέει ὃ ὕ υπο φαίδιµα γυια. 05 

ἀλλ’ εἴ τι «θραφεις, ε επεὶ οὐδε σέ Υ) ὕπνος ἱκάνει, 

θεορ᾽ ες τοὺς φύλακας κωτα[βείοµεν, όφρα ἴδωμεν, 

μη τοὶ μὲν καμάτω ὠδδηκότες, ἠδὲ καὶ ὕπνω 

κοιμήσωντα!, ταρ φυλακής. επὶ πάώγχυ λάθωνται. 

Φυσµενεες δ ὅ νθρες. σχεδὸν έωται, οὐδέ τι ἴδμεν 1οο 

μη πως καὶ δια νύκτα μενομήσωσι μάχεσθαι. 

Τὸν ο) ἡμει[βετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

Ἄτρείδη κύδιστε, ἄναζ ἀνθρῶν, ᾿Αγάμεμνω, 

οὐ θην Έκτορι πάντα νοήματα μητιέτα Ζεὺς 

ἐκτελέει, ὅσα πού νυν έελπεται' ἀλλώ µη οἵω 1ος 

κήθεσι µοχθήσει καὶ πλείοσι», εἴ κεν ᾿Αχιλλεὺς 

εκ χόλου ὠργαλέοιο μεταστρέψνη φίλον ἥτορ. 

97. ὄφρα Είδωμεν. 1090. οὖδέ τι Είµεν. 193. κύδιστε, Γάναξ. 

1οἡ- Υι]ς. οὔ θην. Το5. γι]ς. ἐκτελέσει. ΕΟΙΓΟ ἐέλπεται. 

νἰζαπ].---04. ἀλαλύκτημαι ἀθο]αταίαγ φαξῖς Ῥ6ς ΔΙΙΕΓΙΙΤΗ, οὐδέ µοι ἦπορ ἔωπεδέν ἐστι. Πι- 
εἶιιαί απίπει Ἰπίετ επτας εἳ φο]Ποϊαιάϊπες, εἔ, ρεγιατυαίας ασ ἆθ εἰαία ἀε]οσί», Ἰ8- 
Ῥαφαί. Αί α Ρτὶκοῖ ΠοιπΙπίρας, θα 105 πιρη(ῖς δαπί, αἲ 00Γ ἑαηδίοπιπζασς ευρο 
Σραδίη ἐκθρώσκειυ ρα]ριίαί, ᾳαοά αἶῑας οσί πατάσσε.. Ρίο Ν. 282. --θ. εἴ πι δραίνειςν 5 
α]ᾷ Άρειο νῖς, Ραταίϊις ϱ5 αἆ αβεπάιπῃ. τις βαίνω ἀα βάω. ---θδ. καμάπῳ ἀδδηκότες 3δὲ καὶ 

ὕπνω. Υάείιν ἀδδηκότες, εκδα ία, ἀιιρ]οῖ 86Ώδά ροπῖς ΑΠπα οδὲ 5οπηπο καΜϊατὶ, αλιιὰ 
1αὔογες ΠΒΠΙ ΔΟΠΙΠΟ 5αθἰαῖ ΤΘΟγΘΑΠΗΙΣ, ρά1Οο οκ. Ἰαμοτο αΏοο ἀεαήραππας,  Ὑοπαπα 
ὕπνος Θδί 5ΟΠΙΠΙΙ5, φμαίθηις οπῖς 6ο ορεί, ποπι ἀθδίάσταί, εοπιπο]επίῖα, ἴπργιπθης 
ποπιπ{ νίδ, θα αῖς ορρνϊπ σαν, ἀθ[αβραίπτοιο ποπ. παπαςδ Ύπαπα Ἰαροτθ. δααγὲ 
πίθΠα 46 {41ο οἱ ππο]εκίῖα, οῬνταπη οδὲ: ν]ά6 ν. ο, Δ. δ7, 88. 

Γ02--118. Οοπφο]αίιν ορίου; Αραπισπιποπθπι, οὐδοηιΙζαγᾳαε εἶας νο]απία, εί 
α]ῑος ᾳπποφ!ιθ ἵπ ορηβ]Παπα α.ήρογο 5ααἀ εἰ, ἀθιάοναίηο ἈΤοπε]αί αἆ Ίου ορεναπῃ. 

µή.] Ἔως οὗ ἡ πνὼ, ὅ ἐστιν, Ἰ ζωὴ, καὶ σαντε. ᾿Ηδὲ καὶ ὕπνῳ.] Καὶ τῇ ᾱ- 

τὰ γόνατά µου ἰσχύῃ, καὶ ἔῤῥωται. ΟΙ. «γρυπνίᾳ. 90. ᾿Ἐπιπάγχυ λάθωνται.] 
Τλάζομαι.] Οὖδε ἑστηκὼς διανοσημαι. Παντελῶς ληθαργήσουσι. 109. Δυσμε- 
πλανῶμαι κατὰ τὴν γνώµη. Οἱωνεὶ, νέες] Πολέκια. Σχεδὸν εἴαται.] Πλη- 
ἀπορῷ ὅπως Χβήσομαι τοῖς παροῦσι σίον κάθηνται, ἐγγύς εἶσι. 199. Οὐδέ τι 
πράγµασν. 92. Ἰζάνει.] ᾿Εμπίπτει. ἴδμε, Μήπως καὶ διὰ νύκτα μενοινή- 
94. ᾽Αλαλύκτημαι.] Τεθορύβημαι, ἠπό- σωσι μάχεσθαι.] Τοῦτο προσκαίρως εἴ- 
ρηµαι. Ο5. ᾿Εκθρώσκει.] Ἐξάλλεται, ρηκεν ὁ αν ἕνεκα τοῦ ἐκπλῆξαι 

ἐκπηδᾷ. ού. Δραύεις.] ᾿Ἐπινοεῖς, δρᾶ- τὸν Νέστορα, ἐπεί τοι οὐκ ἦν ἔθος αὐτοῖς 

σαι δύνασαι. 07. Καταβείομεν.] Κατ- µνυκτὸς πολεμεῖ. 19ΟΙ. Μενοινήσωσι.] 

έλθωµε. 98. Καμάτῳ ἀδηκότε.] Ἡροθυμηθῶσι. αοά- Οὔθην.] Οὐδα- 
Ὑπὸ τοῦ κόπου ἀηδῶς διακείµενοι, ὀκνή- μῶς. 1ο5. Ἐέλπεται.] Ἐλπίζε. 196. 
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σοὶ δὲ μαλ᾽ εψομ ἐ ἐγω' προτὶ ὃ αὖ καὶ ἐγείρομεεν ὤλλους, 

μεν Τνυδειδν θουρµελυτον, ἠδ᾽ Ὄδυσχα, 

ἠδ' Αίαντα ταχὺν, καὶ Φυλέος ὤλκέμον υἱογ. 

αλλ εἴ τις καὶ τούσδε μετοιχοµενος καλεσειεν, 
ἀντίθεόν ον Λίωτα καὶ Ἴδομενηα ἄ αναοκτα᾽ 

τῶν γαρ νη νηες ἔασυ ἑκαστάτω, οὐδε µάλ’ ἐγγύς. 

ἄλλα, φίλον περ εόντω καὶ αἰδοῖον Μενέλαον 

νεικέσω, εἶπερ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ ἐπικεύσω, 

ὡς εὖδει, σοὶ δ) οἱῳ ἐπετρεψε πονέεσθαι. 

νον ὄφελε κατα πάντας ώριστηας πονέεσθαι 

λισσόµενος" ᾿χρειῶ γαρ ἱκόνεται οὐκετ ἀνεκτός. 

πι ὂν ὃ αὖτε πρεσέειπεν ὄναξ ὠνδρώων, Αγαμέμνων" 

ὢ Ύέρον, ἄλλοτε μεν σε καὶ αἰτιάασθαι ἅ ανωγα᾿ 

πολλώκι γαρ μεθιει τε, καὶ οὐκ. εθέλει πονεεσθαε, 

οὔτ' ὄκνω εἰκων, οὔτ ἀφραθησι νόοιο, 

αλλ ἔμε τ' εἰσορόων, καὶ ἐμὴν ποτιδεγµενος ὁ όρμην' 

νυν ὃ ε Εμεεο πρότερος μαλ᾽ ἐπέγρετο, καί µοι ἐπεστη" 

ΤΟ 

"τς 

120 

113. ἔασι Γεκαστάτω. 112. Ἱδομενηα Εάνακτα. 

121. ν]ς. µεθίει. 119. προσέΓειπε Γάναξ. 

τοῦ, 11ο. Ἐκοϊαπίιν ποπῖπα ΡΟ ρση, νὶκ (9ης οου{ο φίαθϊοπ]ς ογά χο 5ουνα(ος 
οἵδῖ ΟΠΠ65. οἴαπι Ἄ[ορος, Ρ]ιγ]οῖ 1. οτι ὨιΠομΙοηδίοιις (Β. 627.) ἵπ Ἰωνο οτι δία- 
πέν ἕττ. ἀλλ εἴ τις. ΟΡΙΑΠΔΙ ΠιοᾷΟ, καλώς ἔχοι ἂν, εἴ σι:. νθὶ οτι Ειικία(λίο, Ίβελον 
ἂν, εἰ. βουλοίμην ἂν, εἰ. (Οοπνθηῖς σπα εἰ. εἴθε. εἰ γάρ. 110 τθὐθιαπῖ, παπι 113. 
Α]αοῖν πανες ἵπ οχίτθππο οοσηιι Ἰῶνο Ενα ἀῑποτίο ἀοσοί Πίο νευδις, οξ. 51Ρ. αά ν». 
53.---Τ16. πονίεσθαι, ἀῑοιπίαπᾶο. ΟΕ. 5αΡρ. Το. λισσόµενος, αἆ τοραπάυπα, αὸ οοηςιι]- 
ταης1 Οπ15α ΟΟΠΥΘΠΙΚΗΕ.--- 118. χρειὼ γὰρ ἱκάνεται (19) ἡμας). οξ. απ 1. 5. 

110-135. Ἠοίο]Ηε ΑσαΠΙΘΠΙΠΟΙ Ιποιφαίοπθπα Εγαῖςς αοηιίεκος ἵπ ο ἈΝεδίου, 
αγοῖς οἱ ρτοσθάϊς οππα ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠΟ αἲ ἵἼγδεοπι.--- 120. αἰπιώσθαι 5ο. αὐτόν.  Αας 
απϊάσπα 1ρ56 65ο 5οἶοο {ο Ἰονίαν, τας ομ]αχσος ἠοπείατη, αι τονετοπία πιθὶ πμ] 
η]κί Ἰηδδι ππθο πλονεῖ.---121. µεθιεῖ αἳ Ζ. 523. αὐκολαίθ, οαίν. ορ5δαί. αας οππα οᾳδι, 
μάχης. βίης. ἀλκῆς.---133. ἨΟΠ ϱΡ6Υ 5οοογΙατῃ. οὔτ᾽ ὄκνω εἴκων οὔσ' ὠἀφραδίησι νόοιο, Ἡ. 6. 
οὐ δ ὄχνου καὶ δ ἀφραδίας ο. αὰ Ἱ. 50. εἴξας ᾧ θυμῶ.---123. ἐμῖν ὁρμῆν, νο]απίαίοπι οἱ 

Μοχθήσειν.] Ταλαιπωρήσειν, κακοπαθή- ἨΝεικέσω.] Κακολογήσω. Οὐδ' ἐπικεύ- 

σεν. 1908. Ποτὶ δ' αὖ καὶ ἐγείρομεν σω.] Καὶ οὐκ ἀποκρύψω. 116. Ὡς 

ἄλλους.] Πρὸς δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἐγεί- εὔδει.] Ὅτι καθεύδει. ᾿Επέτρεψεν.] Ἐ- 
100. Δουρικλυτόν.] Ἔνδαξον πε- πίστενσε. Πονέεσθαι.] Κάμυειν. ρωµεγ. 117. 

ϱὶ τῷ ὃόρατι. 11Ο. Αίαντα ταχύν.] "Οφελε.] ἜΩψειλε. «πρεπε. 118. 
Τὸν Ὀλλέως. Καὶ γὰρ ἐν ἄλλοις φησί Οὐκέτ) ἀνεκτός.] ᾿Ανυπομύνητος. 1290. 

Πλείστους ὃ' ἄνδρας εἷλεν ᾿Οἵλῆος ταχὺς 

Λίας. Φυλέος υἱόν.] Τὸν Μέγητα. Τὸ ὃς 

µικρὸν, διὰ τὸ μέτρο. ΤΤΙ. Μετοιχό- 
µενος.] Ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐπελθών. 112. Αν- 

τίθεν τ' Λίαντα.] Τὸν Τελαμῶνος. 
113. Ἑκαστάτω.] Ποῤῥωτάτω. τ15. 

”ἝΑλλοτε.] Ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Αἰτιάασθαι.] 
Μέμφεσθαι. 121. Μεθίι.] ᾿Αμελεῖ. 

” 
α. Ὅκνῳ.] 'Ῥαθυμίᾳ, φόβῳ. 

εἴκων.] ᾿Οκνῶν. Οὔτ' ἀφραδίῃσι νόοιο.] 
Μ΄ ϱ) / ο 4 ον 3. Οὔτε ἀσθενείᾳ λογισμοῦ, ὃ ἐστιν, οὔτε 

194. Ἐμέο.] ᾿Εμοῦ. 

”’ 
Οκνῳ 

ο . αμ ὃν 
ἄσννετος εστιν. 

8Ν 2 
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τὸν μεν ἐγὼ προέήκα καλήµεναν, οὓς σὺ µεταλλᾳ». 195 

αλλ ζομεν' κείνους δὲ πιχησόµεθα πρὸ πυλάων 

εν φυλάκεσσ” να γάρ σφι ἐπέφραδον Ἰγερεεσθαι. 

Τον δ) ἡμειβετ ἐ Επειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

οὕτως οὖτι οἱ εμεσήσεται οὐδὶ ὠπιθήσει 

Αργείων, ὅτε κέν τιν ἐποτρύνή καὶ ἀνώγη. 139 

Ὡς εἰπῶν, ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτώνα, 

ποσσὶ ὃ ὑπὸ λιπαράσω ἐδήσωτο καλὰ πέδιλω, 

αμφὶ δ᾽ ὥρα Χλαιναν περονήσαωτο φουικόεσσαν, 

διπλην, ἐκταδιην, οὔλη δ ἐπενήνοθε λόχνη. 

εἴλετο 9) ὤλαιμον ἔγχος άκωχμενον ὀξέι χαλκῶ. 1 

(6η έναι κατω νήας Αχαιών χαλκοχιτώνων' 

πρώτον ἔπειτ' ὌὈδυσπα, Δι μητν ὠτόλαντον, 

εξ ύ ύπνου ὀνέγειρε Γερήνιος ἱππότω Νέστω 

φθεγξόμενος. τον αγία περὶ φρένας Ἰλυν' ἰωὴ. 

ἐκ ὃν ἦλθε κλισίής, και σφεα» προς μόῦθον ἔἰ εειπε᾽ 149 

Τιφθ᾽ οὕτω κατα νπας ὦνα στρατον οἷοι ἀλάσθε 

νύκτα οἱ. ὠμ[βροσίην; ἑ ὅ τι δἡ χρειῶ τόσον ἵπει ; 

2 σι 

120. οὔτις ἔοι. 131. Γειπών. 136, 137. νυ]ς.--“χαλκοχιτώνων πρῶτον. 

ἔπειτ' Ο. 190. ἦλθε Ειωή. 149. ἔξειπε. 

ΠΠ ΕΙΙΠΙ ΠΙΕΙΙΠΗ.----124. νῦν δ’, 51Ρ. 34.---127. ἵνα γὰρ Ῥτο ἔκε ἐσήμαινον. ἐκέλευον.----120. 
οὕσως »ἱ Ιία θρογῖέ, οὔτις οἱ νεµεσήσεται, ἨΘΙΠΟ ρρνο {οτεί: 5ΙΡΙ αὖ ϱ0 Ἱπιρετατί αλά 
οκδο(αθΠάαπῃ,---Γ33. 4. ΑΡαΠΙΟΠΙΠΟΠ εί ἈΤεπε]αιι ρε]α [ογίπα πάν δαπύ, Νεκίοι 
ἨΙΠΟ χλαϊναν Ἰπάμῖέ: περονήσατο, ία Ελιι]ῖ5 Ί]α οοπρίπροραύας αργα ΗΙΙΠΕΡΙΤΗ, 
ἐκταδίην, εᾶ ἴπ]ο5 ρογηρσοπίαπα, τι ἑαἴαγεπι ἐιωιίσαπι Οἱοθτο ἀῑχίέ, απ ε πιο]ογθς 
Ἰποπαίπος ἀθοιῖς, φπαΠ{ο ππαρῖς 5επθπα ποσα ρτοβθιαπίεπας ἁπλεῖς ἔμπαδίη οσοιγΓς 1Π. 
Ἡριρταπηπιαϊο αρ. ῬηΙάαπα 1π. ἁπλοῖς. διπλην ποοῖρίο Ἱεεπαπα ἴαπι αππρ]απῃ, πὲ Ῥ]ς ΟΟΓ- 
Ρον] οἰτοιπαᾖοθτείς. ν. αἲ Τ. 126.---οὔλη ὃ' ἐπενήνοθε λώχνη. ἨὨταί σηικαρᾶ, γεδῖς ν]]- 
Ίσα, Ἱία ἰθχία, τις κρόκη, ἵναπια, Ῥτοπηϊηθνθί οἳ οχίατοί, 1η βαρεγβοῖο Ππίθπίοτε, νΙΗ 
ἀθηδί ἐπήνβουν ην Ίσηα, απ αποεπάαπα Γσις.  Ἠεν αἲ οκίιγα (ποια απζζηἑαίοτα 
ππθπιογαΡΙ]ῇς. Ν΄ ουΘΠΗ ἐπενήνοθον Ί]απι νΙθΙτπας Β. 216. 5αΐνα Ποτά ορΙΠΙΟΠ6, 6ΘΩΒΙΙ1 
6556 αὖ ἐπανόθω, Ἰάθτη ιο ἐπανθίω, ἐπιπολάζω. 

τ27----ΙΤ0. [ἼἼγ.δε εχαϊίαίο, ρτουθαπέ αἆ Ἐϊοπιθάσπι, ΘΙΠΠΦΙΙ6 6οπΊΠΟ οχκοίαπ{. 
130. σὸν δὲ περι΄λθε (κατὰ τὰς) Φρένας ἰωὴ νοκ οοπιρεΙαπ(ῖς. ἐπιριδίέ οἷιι αιἰγθδ.--- 

Ἐπέγρετο.] ᾿Ἐπηγέρθη, διῶπνισε. 195. ἠἐπέκετο. Λάχνη.] Ἡ δασύτης, Ἡ Κρο- 
Καλήμεναι.] Καλεῖν. Μεταλλᾷς.] Ἐ- κύς 135. Αλκιμο.] Ἰσχυρὸν, εὔτονον, 

πιζητεῖ. 127. Ἵνα γάρ σφυ.] Ἐκεῖ ἢ πρὶς τὸ ἀλέξασθαι πεποιηµένω. 137. 
γὰρ αὐτοῖς. ᾿Ἐπέφραδω.] Εἰπω. 33. Ἡρῶτο ἔπειτ ᾿Οδυσπα.] Πρῶτωο µε- 

Περονήσατο.] Πόρπῃ συνέλαβεν, ἐνεπο- ταταῖτα τὸν ᾿Οδυσσέα. 1390. Περ 

πώσατο. Φουικόεσσαν.] Πυῤῥὰν τῷ χρώ- Φφρένας ἤλυθ' ἰωή.] Οἰωεὶ Ἰσθετο τῆς 
ματι. 194. Διπλην, ἐκταδίν.] Τὴν φωνῆς. κουσε. 149. Εκ δ ἦλθε κλι- 

μεγάλην. ὥστε καὶ διπλῃ αὐτῃ χρώ- σίης.] "Έξωθεν ἦλθε τῆς σκηνῆς. 141. 
µενον ἔχει ἐκτεταμένη». Οὔλη.] Ἔρυ- ᾿Αλᾶσθε.] Πλανᾶσθε. 142. Ὅ τι δὴ 
φερὰ, ἢ ἁπαλή. ᾿Ἐπενήνοθεν.] 'Ἓπήνθει, χρειὼ τέσω ἵκει.] Ὁ τι τοσαύτη χρεία 
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νὰ . / / ’ « / ΄ 5 

Τὸν δν ἡμείβετ' ἔπειτα Τερηνιος ἱππότα Νεστωρ 
λ / / . ” 

Διογενες Λαερτιάδη, πολυµηχαν Οδυσσεῦ. 
Ν ΄ ” κ ”/ / . ’ ὃ 

µη νεµεσα᾽ τοιον Ὑαρ αχιος (9ε[(Φίηκεν Αχαιούς 1156 
3 ν ο ” ” . η ε«/ , δ “ . 

ἀλλ έπευ, ὄφρα καὶ ἄλλον εγείροµεν, ον τ Επεοίκε 
κ ΄ αν 4 »ὴ / ϐ 

(βουλας [βουλεύευ, ή φευγέµεν, Ίε µώλχεσναι. 
Ὀ] /Λ). λ / ΔΝ / 2 κ 

Ὡς φοθ ὁ δὲ κλισίηνδε κιων πολύμητις Οὐυσσεὺς 
΄ 3 . -” η ΄ λε λ . ι / 

ποικιλον ἂμφ ὠμοίισι σακος βέτο, (8η δὲ µετ αυτούς. 
ν Ὁ» 5 - ᾿ / Ὥ ν, .. λ / 

ων ὃ επὶ Τυδείδην Διομήδεα τὸν ὃ εκίχανον 15ο 
» ο. . Ν / . / ό . Ν φις ” 

ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεση ἀμφὶ ὃ ἑταῖροι 
α« ε ων Ν ν΄ αγ : , β πι ΄ 

εὐδον᾽ υπο κρασιυ ὃ Εχον ὀσπίδας εγχεα δε σφιν 
ο. σ.ς ο» μάς ο ν Ν 

ζρθ επι σαυρώτηρος Ελήλωτο” τηλε δε χοαλκος 
, ο ϱ/ Ν ν , σας / 

λάμφ., ὡς τε στεροπη πάτρος «Αι. αυταρ ΟΥ Ίρως 
ο η] ο λος » ος ΝΑ Ν 3 / 8 

εὖδ' ὑπὸ δ ἔστρωτο ῥῳὸν (ους ὠγραύλοιο 1σ6 
] Ἂ « νὰ / / / ΄ 

αυταρ ὑπὸ κρωτεσφι ταπης τετάνυστο φαεμο». 
ΔΝ κ  ὁ 9 « / ΄ 

τον παρστας ἀνέγειρε Τερηνιος ἱπποτα Ἀεστῶρ, 

λαζ ποδὶ κινήσας, ὀτρυνέ τε, νείκεσε τ΄ ὄντην' 
πρ / . 7 , «/ . ω 
Ἐγρερ, Τυδέος υἱε. τί πώννυχον ὑπνον ἀωτεῖς : 

. « - » - / 
οὐκ ὠῑεις, ὡς Έρωες επὶ θρωσμῶ πεδίοιο 16ο 

146. ἐπέξοικε νε] ὅν τε Γε[οικε. 154. Υι]ς. ὡς ἀστεροπή. 

142. (καθ) ὅ τι χρειὼ ἵχει (ἐ ὑμᾶς) (ἐπὶ) τόσον. τιξ 5ΙΡ. Τ18.--- 145. τοῖον γὰρ ἄ. πᾶτα 
πηββΏ πα. Ίος αγρεί ἀῑφοτίπαθη, τις οχοϊίθτηιι5 {ο 5ΟΠΙΠΟ.---147. βουλὰς βουλεύεω (εἰ δεῖ. 
να] π:ρὶ τοῦ) Ἠ φεύγειν, ὲμ. ὮὈε οοπκυ]ίαΒοπε οϐ. ἀῑσία αἲ 19, 29.---1δ1. Ὠϊοππεάες 
τηαπ] {θείο οχίτα (θπίονίαπα τοσα μιεγαί, οὗ φάεπα, τς αἆ τοροπίίπος ἴεγτοτες ραταίας 
οδεοί, απαξιί8, σὺν τεύχεσι. ΠΠΟΥΘ Ἰοᾳιιθπά1 ποῖο.---ἐκπὸς ἀπὸ κλισίης ΡΤΟ ὤποβεν ἀπὸ κ. 
Αίας συτ{ὸν ἀπό.----153. ὀρθὰ ἐλήλατο 50. εἰς τὴν γῶν, πίτα. ἐπεπήγει Γευταπιεπίος Επι]- 
βεὺαπὲ οπδρ]άες Ἠαδίαταπα Ῥος πουίοπα οῖαπι Ίος Ἰρπίαπι Τερθγοιςδα ες Π. Θ. 55ο. 
δή. δἱ 51. 12.---155. ὑπέστρωτο 5ο. Ἠοπηεάθ» (κατὰ Ἱ. διὰ) ῥινὸν, 6 ΠΠΟΣΘ: το ὁ ῥιὸς 
ὑπέστρωτο αὐτῷ. Ἠεοίο Ὀγ. Βο]ο]. βύρσαν πἠνοτὶροοταν{ξ. Ἐδί απίθπα απῖφατας ]οβιθιά1 
πηοάας: εὖδ', ὑπὸ 5’ ἔστρωτο ΡΤΟ αὐτὰρ τῷ Διομήδει εὔὕδοντι ὑπέσπρωτο ῥωὸς----καὶ Σρατὶ ὑπε- 
σετάνυστο τάπης.---156. σάπης φαεινὸς, ο0]οτθ Ῥιιία υΙνΙάο. Ά]ας τὸ ῥηγος. ιιέ 1. 657. 

» μα --τςδ. λὰξ, ππίρτῖοτθ 5110 Ῥοάθ, (Ποπ, 8106) κινήσας (αὐτὸν ἐν) ποδί. ἰποίο «ο πποίο 
Τ]οπιθᾶϊς Ρεάθ.---150. ὕπνον ἔωτεῖς. Ρτορτῖθ 5οπηπαπα. ἀθοθρῖς, Ἡ. ο. δααντίες ἀοτπι]ς. 
Ἱδγαπα Ο4. Κ. 548.---τόο. οὐκ ἀῑῑις. Ἠθδ6ῖΒ, ΟΠ Γεριίας. ἐπὶ θρωσμῷ πεδίο. Ῥ]απίεες 
Ίπτος Πετονα]οπα Ῥ]ασαπα, απ οασίτα Ροδῖία εναπέ, ος Ἠίαπα νοία5 ραπ α]ατα αοοἩν]ς, 

4. «/ κατέλαβεν. Ἴκει.] Καταλαμβάνει. 145. ἀγρῷ αὐλιζομένου. 156. Ὑπὸ κράτε- 
Ῥεβίηκε.] Βεβίασται, συγκροτεῖ. 140. σφω.] Ὑπὸ τῇ κεφαλῃ. Τετάνυστο.] 
Μετ’ αὐτούς.] Σὺν αὐταῖς. 15ο. Ἑκί- "Ὑπέκετο. 158. Λλὰξ ποδὶ κινήσας.] 

Κατελάμιθ ο ας ος . ο ͵ μας χωνων.] Κατελάμβανον. 150. Ὑπὸ ἘΕὐτώως τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ τοῦ ποδὺς 
η ος ος ο λρησες . 

κρασί] Ὑπὸ ταῖς κεφαλαῖ. 153. τοῦ Κοίλου µέρος ἀψώμενος τοῦ Διομή- 
3 ” . --. - 
Ὁρθ' ἐπὶ σαυρωτῆρος.] ᾿Ορθὰ ἐπὶ τοῦ ὃους ποδός ὡς δῆλον ἐκ τῶν ἐπιφερο- 

/ οξ Ν 8 λ - Ν εν -, ΄ Ὃ / / ΄ 3 8 

κρόσφου. ὕτω γὰρ καλεῖται τὸ ἄντι- µένων ᾿Οτρυνέ τε, νείϊκεσέ τ ἄντην. 
; - , , ͵ . 

κείµενον τῆς ἐπιδορατίδος σιδήριον. ᾽Βλή- 150. Ὕπνο ἀωτεῖς.] ᾿Απανθιζῃ τὸν 

λατο.] ᾿Ἐπεπήγει, ἵστατο εἰς τὴν γην. ὕπνον. Ἐκ δὲ τούτου, καθεύδει.. 16ο. 
.” ν 

Ίς5. Ὑπαὶ δ ἔστρωτο.] Ὑπέστρωτο δέ. Οὐκ ἀῑει.] Οὐκ αἰσθάνῃ, οὐκ ἀκούεις. 
ῇ θες τς Ῥιώ.] Βύρσαν. ᾿Αγραύλοιο.] Τοῦ ἐν ᾿Ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο.] Τόπος ἐστὶν ἑψη- 
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εἴωτοι το νεῶν, ὀλίγο» ) ἔτι χώρος ερύκει ; 

ὋὪς φοθ ο οοἳ εξ ὕ υπγοιο μόλα κραισε νῶς ὠνόρουσε, 

καί μυ φωνήσας ἐ ἔπεα πτερόεντα προσηύ. - 

Σχέτλιος εσσὶ, Ύεραιε' σὺ μεν πόνου οποτε λήγει». 

οὗ νυ καὶ ἄλλοι ἔασι νεώτεροι υιες Αχαιών, τός 

οἱ κεν έπειτα ἔκοστον εγείρειων Εασιλήω», 

παντη ἐποιχόµενοι ; : συ δ᾽ ἀμήχανος ἔσσι, γεραιξ. 

Τον ὃ αὖτε προσεειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ’ 

νοιὶ δη ταυτώ γε πάντα, Φίλος, κατα μοιραν ἔειπες" 

εἰσιν μεν μοι παΐϊδες ἃ ὠἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ 17ο 

καὶ πολέες, τών κέν τις εποιχόµενος καλέσειεν. 

ἄλλα μόλα μεγάλη χρειὼ βεβηηκεν Αχαιούς" 

νον γαρ δη πάντεσσι επὶ ἔυρου ἵ σεν ὠκμης 

ἠ μόλα λυγρος. ὄλεθρος ᾿Ἄχαισις, ήε βιώναι. 

αλλ ἴθι νυ νυν. Αίουτα ταχὺν, καὶ Φυλεος υἷον 175 

ὤνστησον" συ γαρ ἐσσὶ νεώτερος" εἴ μ ἐλεαίρεις. 

ὋὪς φάθ' ὁ ἀμφ ὤμοισω Εεσσωτο θερμα λέοντος 

ο μεγάλοιο, ποδηνεκές' εἵλετο δ) ἔγχος' 

(η ὃ ἰέναι τοὺς ὃ ἔνθεν ἀναστήσοις ὤγεν ἤρως. 

163. Εέπεα. 166. ἔπειτα Γέκαστω. 168. προσεξειπε. 
169. ἔξειπες. 177. ἑξέσσατο. 

Ἰασίθηιας οἱ Ίρσα θρωσμὸς πεδίου, θά ϊ μονος Ἰιαῦορας Ῥατίος, ἵπ απ ῖ δις απιις ογθα αι αὖ- 
πο]α{ς ἀοῖ Ίοσι5 θρωσμὸς πεδίοιο, Ἠπιιὰ Ίοπρε απίθ οαφίτα, ἵπ 11ο Ττο]υπὰ πππο οκοιιμᾶ- 
Ῥαπίς τί Πέεπη Δ. 56. Τρωςς δ' αὖθ ἕτέρωθεν ἐπὶ ὑρωσμῷ πεδίοιο. εί οοπφεάοτιιπὺ Ῥοδίθα 
4επτο Ίου 18ο Ίουο ποοίο Ροδί οράθπι Ῥαΐτου Υ. 4. 3 Ρτουθάθτον νου» Έγοίαπα, 
ουαῦ Πζἱ {ιὔπιζις, α ΤΗΤΟΡΠΙΟ ἀἴνοιφιις, ἴπ. 415. μουιπα {α]οπα 1π ρ]απΙΠο ρα] ]πα 
αδειγσεηίοπι Ἠγρῆτας αρρε]αί ασσφεχο, Ἐπ. ΧΠ. 16. 561.--- 164. σἸέσλιος ἐσσὶ, 
γεραιὲ. σχέπλιος οὗ τό7. ἀμήλιανος ΘΙΠᾷΕΠΙ Γεν 3ΘΗΡΙΙΠΙ Ἰαρθηίς ΕΙΠΠΠΟΣΗΣ: πο ο 
α]αποία ποῖοπο ππο]εςία: οκ πἰππία φεάιΠίαία 5οη]]1.-- 166. οἵ κεν ἔπειτα. βθο Πατ 
Ἠωο, οππα Ἠορο Ιω 5ο Ἠαβοπί: ν. αἆ Οάγςε. Α. 65. ---1ῇ. µε γάλη χθε ειὼ ἀνάγκη, 6 
ένγδυνος πας μ]νρ τις, ἄλος βε βίηκεν. ---χ 75: ἐπὶ ἔυροῦ ἵσταται ὤκμῆς ἂ ὄλεβρος 2ὲ βιῶναι, να- 

ΙΔ ΕΙΙΠΙ ρτο πὸ ἢ ὀλέσθαι ἢ βιῶναρ σωθήναι, ἡμᾶς. Αιί αἱο πποᾶο ὄλεθρος ᾖ 3 βίος, π. ο. 
σωτηρία, ἵσπαται νῶν ἐπὶ ὄκμης ξυροῦ" ΙΠΙΘΓΘΙΠΙΚΙΙΤΗ στη απ Νετνατί ΡΟΣΡΠπΗς, ηπο ση αι0- 

ν]καίππο ροπίοπ]ο νουκαί, ἵπ απορῖ οί. ἐπὶ ὄκμης ἕυροῦ ἵπ ποὶο πονασι] βίατο, 
αποά εκ Π. 1. απ ρνονον ίσα αθΙέ, ν. Εδίαίη. ἀποβιπα ριιία ἃ. πποιπθηίο, οσα ου]έο 
1ΟἨδΟΓΠΙ5 ατα αἀπποίας οδί οι. ΑΠ αἀπιῖκοεηί αἷα. 

Ν ω Ν ο Ω . Ὀἳ 
λὸς ἐν τῷ πεδίῳ πρὸ τῆς Ἰλίου, ὁ ὄνοια- ᾿Αμήχανος.] ᾿Απροσμηχάνητος. πρὸς ὃν 

ορ ος ; ος ” 5 ; 
στικῶς καλεῖται Θρωσμός. ὡς καὶ ἕτερς μηχανην οὐκ εστιν εὑρεῖν. ᾿Η, ἀκοπία- 

σος να - ο 
Καλλικολώνη ᾧ στρατοπέδῳ ἐχρῶντο στος, Καὶ πρὸς πάντας οὐχ. ἔτοιμος. 16ο. 
« ω ”. ω / ” , ν ω κ ος .ω ν 

οἳ Ἠρῶες, εἴποτε τῆς πόλεως ἔξω τάσ- Ἱζατὰ μοῖραν.] Κατὰ τὸ προσῄκον, κατὰ 

σοωτο. 161. ᾿Ολίγος χῶρος.] Μικρὸν τὸ πρέπον. 173. ᾿Επὶ ξυροῦ ἵσταται 
σ κ σας 

διάστηµα. Ἐρύκει.] Διείργει, κωλύει. ἀκμῆς.] ᾿Αντὶ τοῦ, τὰ πράγματα ἡμῶν 
Ἂ - ο] / / 

161. Σχέτλιος.] Δεινὸς, ἢ σχετλιασμοῦ τριχὸς ἤρτηται. ὅ ἐστι, ἐν ἐσχάτῳ κι--- 
3) 3 / / ο ) Ν ΔΝ 9. ἃ ”ξ/ ΄ 

ἄξις. ἀγγώμων. καρτερικώτατος. 167. δύνῳ ἐστὶ, καὶ ἐπὶ ὀξύτητος κιδύνου. 
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Οἱ δ) ὅτε δὴ φυλάκεσσω ἐν ὠγρομένοισι γένοντο, 18ο 

οὐδὲ μεν εὔδοντως φυλώκων ἡγήτορας εὕρον 

ἀλλ ἐγρηγορτὶ σὺν ̓ τεύχεσιν εἴωτο πάντες. 

ὥς δε κύνες περὶ μηλα δυσωρήσονται ε εν αὐλή, 

θήρος ἀκούσαντες κρωτερόφρονος, ὃς τε καθ ὕλην 

ἔρχηται δι δρεσφι’ πολὺς δἱ ὀρυραγδὸς ἐ επ᾽ αὐτῷ τδς 

ἀνδρων δε κυνῶν, ὠπό τέ ια ὕπνος ὅλωλεν" 

ὣς τῶν νήδυµος ὅ ὕπνος ὠπὸ βλεφαρον ὀλώλει, 

νύκτα φυλασσομθοισι κακήν' πεδίονδε γαρ αἰεὶ 

τετράφαῇ, ὁ ὁππότ' επὶ Τρώων ὠΐοιεν ἰόντων. 

τοὺς δ) ὁ γέρων γήθησεν ἰδῶν, ῥαρσυνέ τε μύθῳ, 199 

καί αρα» φώνήσας ἔπεα πτερδεντα προσηύθα 

Οὕτω νυν φίλα τέκνα, φυλώσσετε' μηδέ τι ύπνος 

αἱρείτω, μη χαρμα γενώµεθα θυσµενεεσση. 

Ως εἰπῶν. τάφροιο διεσσυτο" τοὶ ὃ αμ Εποντο 

᾽Αργείων ββωσιλήες, ὅσοι κεκλήωτο [βουλήν. τος 

109. γήθησε Ειδών. ΕπΙῖ Ἰιαιιὰ ἀπ τοὺς δὲ γέρων. 
101. Εέπεα. 194. Γειπών. 

189---273. Ῥτουράιπέ ἆπσος αἲ οκουβῖας, τερετίαπέ εχοιβ]έογος ναρ]]απίος: οχθιιπὲ 
Ἰπάε οαδίτῖδ, οοηδίάαπῖ αἲ ἀεμροναπάσπι. ἈΝεσίος, τεριίαῃς, απίθηπαπα 46 5ΙπΊπΊα 
τθγπα. ἀεΙρογοίας, ίπο ἀῑκοράθπάπι αἲ Π]ο απ ππαπεπάνπα, οαπα ορηςθνθί, ορΙ5 69.6, 
τὸ Ῥίπιο οοηδ]α Γτοαποσαπα τονοϊκοαπί, ορίαξ 6556, απῖ οχρ]ογαίιπα οαπέ τον Τγο]α- 
ποσα. Ἀασρῖς Ὠϊοππεάςς, αἀκοίοηαθ οοπηῖτο [Ἴγαςο ατπηαΙ πίθτηθ ρτουθάιηζ. Ίρδος 
απίθιη 5επος οοηδι]έαηίος οχίτα να]]απι δα αἆ ακρ]ογαίογαπα τεάΙσιτα οοηβοά1ςςο, 
ραῦεῖ οχ Ηυσῖ οκ. πάς εἴπια] ΙπέοΠσίσας, πθο Ἰοπσαπα ἵοπιριας Ιπίργορκίςδο, πεηιΙθ 
Ἐτο]αποσια οχετοϊσατα πηι]σαπα αὐ[αῖαςο αὖ Αολίνοσαπα οαδίτῖς. 

189. Ἠχουδία εναπέ οοἱ]οσαςς Ἱπίοτ να]]απα εἰ Εοδσαπι. ν. 54ρ. 1. 87.---182. σὺν τεύ 
οσο, αππηκΏ, αξ πποάο ν5. 151.---18δ2. ὡς δὲ κύνες π: οἳ μπλα δυσωρήσονται πποτε στον 

πηθτίοο. ΕάΠΙΓΙΠΙ Ρχο Ῥγωδθη(ὰ δυσωςοῦνται, ππο]οδίατη, ῬχιμΠΟναΠΝ νἡρι]ίαπαι εχετοθηῖ, 
Φνοά να]ρασῖ ογα{ἴοηθ θ55θοί: κακὴν νύκτα δή /αγον θύλάκεον ὧν κύνες περὶ μῆλα, δυσωρού- 

μενα. Αι Ροεία Ἱπνογς οτα(ἴοπθπι: ὡς κύνες δυσωρήσονται» ἀπότέ σφισιν ὕπνος, ὄλωλε" ὡς 

σῶν ὕπνος ὅλωλε. Έα θηρ ρτορτῖα 160 ν. Ἀσμο]. Αροο. Τ. 1242. ---1δ5. ἔ ἔρχηται δ)’ 
ὄρεσφι, δι ὃ δρε εος.----186. ὕπνος ἀπόλωλέ σφισιν, οαπῖριας, ἀἰσίαπη ιξ νόστος ἀπώλετο αὐτῷ, 

ποπ τοδΙμ]ς. 9ο ποπ ἀοσπλαηί, οὗ 187. ποπ ἀονπηϊθραπες Ξ ηρηαηίες Ρος ποοίθπα α-- 
ΤΙΙΠΩΠΟΘΕΑΠΙ.---188. εἰς πεδίον ἀεὶ τετραμμένοι ἧσαν, ὁπόπαν ἀῑοιεν Τρώων ἐπιόνσων. 

104. τάφροιο δέσσυτο 1ηος 1905. Σιεκβῆναι, οαδίτῖδ, (πα. Ῥατίθ Ῥοτία τας το]οία, 51. 
Ἡ. 330: Ἱ. 67. Ἐκίτα να]]απι οοπδιάαπί αἲ ἀοογαπάππα, Ῥηΐα 605 πα] Ῥγοβρθχϊς»ο 
πτοκποτιτα εαδίτα, πθο σαἲῖς ἀἰδρίορτο Ῥούμΐκκο εἴπσι]ας Ἰίαφια εχρεέας ας αι] 
αὰ τον Ττο]αποσυπα ϱὲ οοηδῖ]ία φρεοπ]απάα πηξίατας.  Ύεππα Ίωο ος αἰπηῖα, οιια. Τη 
Ἰηκίοσῖσο τεραίγεγον ππεπ]ίο, Ροεία οπαϊ1ξ. οξ. αἲ ν. Τ5ο9.---105. ὅσοι ἐκέκληντο ἐς βουλὴν, 

Μεταφορά. 74. Βιῶναι.] Σωθῆναι, κτα.] ᾿Αντὶ τοῦ, διὰ νυκτός. Φυλασ- 

ἕῆσαι. 192. Ἐγρηγορτί.] ᾿Εγρηγόρως. σομέναισιν.] ᾿Αντὶ τοῦ, φυλασσόντων. 

193. Δυσωρήσονται.] Δυσφυλακτήσουσι, 180. Τέτραπτο.] Τετραμμένοι ἦσαν, 
κακὴν φυλακὴν καὶ νύκτα διαγάγωσι. καὶ ἀπέβλεπον εἰς τὸ πεδίο. ᾿Επὶ Τρώων 
184. Θηρός.] Λέοντος ᾿Ακούσαντες.] ἀῑνιεν ἰόντων.] Ὅπως ἂν ἐπιόντων τῶν 

Ἀϊσθόμενοι, Λείπει, φωνῆ. Κρατερό Τρώων ἀκαίσειαν. 195. Ὅσοι κεκλήατο 
Φφρωος.] Ἰσχυρῶ, τολμηροῦ. 188. Νύ- βουλῃ.] Ὅσοι κεκληµένοι ἦσαν εἲς τὸ 
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τοῖς μα Μηριονης καὶ Νέστορος ὀγλωος υἱος 

{σαν αὐτοὶ γαρ κώλεον, συμµητιώασθαι. 
τάφρον δ᾽ ἐκθιαβώντες ὁ ὀρυκτῆν, ἑδριάωντο 

εν καθαρῷ, σθι ὃη γεκύων θιεφαίνετο χώρος 

πιπτόντων" ὅθεν αὖτις ὠπετρώπετ' ὄίβριμος Έκτωρ, 900 

ὀλλὺς ᾿Αργείους, ὅτε δὴ περὶ νυζ εκάλυνψνεν. 
ἔνθα καθεζόµενοι ἔπε ὠλλήλοισι πίφαυσκον. 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 
ο φίλοι, οὐκ ἂν η τε ὠνηρ πεπίθοι ἑῷ αὐτοῦ 

θυμῶ τολμήεντι, μετα Ἱ ρῶας μεγαθύμουε ρο6 

έλθει” : εἴ τιά που δηίων ἔλοι ἐσχατόωντα, 

ἤ τιώ που καὶ φήμω ενὶ Τρώεσσι πύθοιτο 

ἄσσα τε μητιόωσι μετα, σφίσυ" ῇ μεμαασμ 

αὖθι μένειν παρα νηυσιν ὠπόπρεθεν, ἡ ἠε πόλινδε 

902. Γέπε'. 204. πεπίθοιτο Γῷ αὐτοῦ. 

ιδίου ΑσαΠΙΘΙΗΠΟΠΘΠΙ οἱ ἨΤοποϊαπη, ορίου, Α]ας, Ιάοππεπθις, Ὠιοππθίθς, [Ἴγανος, 
Αίας ΟἨσῖ, Μορος: αά]αποξῖς παπο Τ]λταδγπηθε οἳ Μοτίοπο, απἱ οχοαμῖς ῬηογαΠί: 
1. 81... Ἐναπί οπιπίπο απάθοίτη.----1090. ἐν καθαρῷ. αιῖά κἲί 1ρδο Ροεία ἀθο]αναν]έ: ὅθι 
δῇ νεκύων διαφαίνετο χῶρος πιπτόντων, πεππωκόπων, οπάανετίδιις αππέθιη 5ο]απ ορηδέγααπα 
6556 Ροή] έ, απαπάσφαΙάθπα π1δη11 ἂ {οβδαπα ποορδδεταῦ Ποοίον Θ. 241. 5ᾳ. 

204---217. Νοδίοτ Ἰαπάῖρις ῬνοηΙδηιιθ Ρτοροδῖθῖ Ποτίαξας, ί ας αλφιίς, αμ αἲ 
τος Ττο]απογιαπα ροοπ]απάας Ργοβοϊδοαζα». 

204. οὐκ ἂν δή τις. ΠΟΠ. αλη15, οΏβθογο.”. Οἰατκθ.---πεπίβοιτο τῷ αὐτοῦ θυμῶ πολ- 
αήεντι, ΡΙΟ ἑαυτοῦ. θυμῷ, ἑωυτῷ. οοπβάαί δρὴ απάθαί. απᾶς 1ΠΕ. 229. Τ)Ιοπιθ4θ8, ἔμ᾽ 
ὀτρύνει κραδίη 2α) θυμὸς ἀγήνωρ. κ---2Ο6. εἴ πινά που. ΡΓΟ ὅπως. Εδίαῦμ. “οοπηραταί εκ Ἀο- 

Ῥλου]ε: ἐάν που. 2Ο]. ἤττοπύθοιτο περὶ πούτων, ὥ τινα μητιῶσι μετὰ σφίσι, Φφημίν πινα, αι 

χεδο]κοαί αμθπ]ά: ᾳαοᾷ 1η Ε]θνο 5. 4. κληδένα μύθων.---05. (51) ἢ µεμάασιν,----Ίὲ πό- 
λωδε ἂνψ ἀναχωκήσουσι. αἰηιί Ίου Λολινῖς ρτοῦαβ]]πις νΙάοτί ἀεμεμαί εκ πποτθ 615 
ερφὶς παπα ορρϊάαπί επαρίίοπθ Γαοία θί δίταρο οὐριάθη η οὐία π] ργωίρτρα ἴθῃ- 
έ81Θ, 5εὰ Τι 1ιΤῃθπα 56 τοζῖρετα 5οἱομαπί. Ἀονπα Ἰαφια οἱ πήγα Ἠου νίδατη Αομῖ- 

συμβούλιο. 107. ᾿Ἠϊσαν.] ᾿Ἐπορείω- 
το, ἤρχωτο. Συμμητιάασθαι.] οι 
γνώµη σκέψασθαι. 1058. Τάφρο ὃ 
ἐκδιαβάντες.] Διὰ τῶν προθέσεων δηλοῖ 

Ν / ο τν. / 
τὸ δυσδιάβατον τοῦ ὀρύγματος Διατί 

δέ φησι», οἱ ἡγεμόνες, τὴν τάφρον δια- 
βάντες, βουλεύωται: Φαμὲν, ὅτι τοῦτο 

ποιοῦσιν εἰς παραμυθίαν τῶν κατασκό- 
πων, ἵνα προθυµότεροι γένωνται, ἐγγὺς 

αὐτῶν ὄντων. “Βδριόωντο.] ᾿Εκαθέζωτο. 
902. Πίφαυσκον.] ᾿Ενεφάνιζον, ἔλεγον. 
σο4. Πεπίθοιτο.] Πεισθείῃ. 'Ἐῷ αὐτοῦ.] 

Τῷ ἰδίῳ θυμῷ. "Όμηρος δὲ οὐδέποτε σύν- 
θετον ἀντωνυμίαν παραλαμβώνει. 3205. 
Τολμήεντι.] Καρτερικῷ. 2096. Ἔσχα- 

τόωντα.] Ἔσχατον, ὑπολειπόμενον, πε- 

πλανηµένον, καὶ περὶ τὰ ἔσχατα µέρη 
διατρίβοντα. 207. Φῆμη.] Κλήδόνα. 

Πνύθοιτο.] ᾿Ακούσοι, µάθοι. Εϊ τινά που 

καὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύθοιτο.] Εϊώθα- 

σιν οἳ πολεμούμενοι φήµμας τινὰς λέγεμ 
ἐν ἑαυτοῖς Οἴἶον, Λακεδαιμονίων βου- 

λευομένων, ποῖον χωρίον ἐπιτειχίσωσι τῆς 

᾿Αττικῆς, Αλκιβιάδης συνεβούλευσε πέµ- 

πειν εἲς ᾿Αθήνας κατασκόπους. οἵτινες 

παραγενόµενοι, ἤκοισαν αὐτῶν τῶν ἸΑ- 

θηναΐίων διαλεγομένων, ὅτι τὴν Δεκέλειαν 

µέλλουσι ἐπιτειχίζειν, οἱ πολέμιοι. καὶ 
οὕτως Λακεδαιμόνιοι ἐπετείχισαν τὴν Δε- 

κέλειαν. 32908. "Ασσα.] τινα δή. 

Μεμάασι».] Προτεθύμηνται. 300. Αῦ- 

θι.]. Αὐτόθι. ᾿Απόπροθεν.] Πόῤῥωθεν. 



119. Χ. ΙΔΙΑΔΟΣ Κ. τσιο---221. 

ἂψ α ἀναχωρήσουσι», επεὶ δαμασαντό γ Αχαιούς. 219 

ταυτώ τε πάντα πύθοιτο, κονὶ ἂν εἰς ή ἡμέας ἔλβοι 

ἀσκηθής" μέγα κέν οἱ ὑπουράνιον κλέος εἴη 

πάντας επ᾿ ἀνθρώπους, και οἱ ὅόσι ἕ ἔσσετωι ἐσθλη. 

ἔσσοι γαρ νηεσσιν ἐπικρωτέουσῳ ἄριστοι, 

τῶν πάντων οἱ έκαστος ὄν δώσουσι μέλαιναν, 215 

ὔηλυν, ὁ ὑπόβῥηνον, τῇ μεν κτέρας οὖδεν ὁ ὁμοίον' 

αἰεὶ αν, εν Φαίτησι καὶ Ειλαπήησι παρέσται. 

Ὡς ἐφαθ᾽ οἱ ο ὥρα πόντες ἀκῆν ἐγένοντο σιωπή. 

τοῖσι δ καὶ µετέειπε (Θοήν ἄγαθος Διομήδης: 

Νέστορ, ἔμ' ὀτρύνει κραδίη καὶ θυµος ὠγήνωρ 3220 

ἀνδμῶν δυσμενέων δυναι στρατον έγγυς εόντα 

Τρώων. ἀλλ εἰ τις ως ἀνῆρ ἂμ Εποιτο καὶ ἄλλος, 

μαλλον θαλπωρη, καὶ ῥαρσαλεώτερον ἔ έσται 

σύν τε δὺ᾿ ἐρχομένω, καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν, 

211. νυ]ᾳ. ταῦτά κε. 212. κέ οι. 213. καί ἔοι. 

315. Τοι Γέκαστος. 8εᾷ επιεπάαπά απ: τῶν πάντων Ύε Εέκαστος. 
210. µετέξειπε. 

ν]δ, φιιοᾷ Ἠεσίος εσίτα χοπ ρεγποσίαβαί.---2Η1. Ῥοΐθσέ καρρ]οτί (ε) ταῦτά τε πύβοιτο 
---καὶ Έλβοι ἀσκηθῆς, μέγα κέν οἱ. νἰάείιχ {πππθπ Ἠερο Ίρδα υπιϊςείο υίπῃ νοτρῖς αἀάοτα. 
--α[2. ἀσμηθῆς, ἀβλαβής.----215. 216. Ρεαπηίαπα ε’βο ππμποτς οοηδέαΐ οσα ος ονε α 
εἰησιι]ῖς Ῥεποϊρίρις Αομίνοναπα πάάποία. τρ μὲν κτέρας οὐδὲν ἁμοῖο, Ἐδί ατέρας, κτῆ- 
μα, ας οπιηῖπο, οἱ πα] αὐτὰ, αποά απῖς Ρορδίάθαί, Ρατ οί: ᾳποά νὶκ ἆθ {α] ον 
Ῥπιεδἰσατὶ Ρο ες απὲ ον Ῥτο Ῥοοιάς ἀῑσίιπας τεκίησεπάτη «οσοι αἆ Ῥεουᾶες, 
παπα αἰπιιά ονἵπτα ροηα5. Ἰηδὶσπίος 6ΓϱΟ αἰῆς ονΊρας Ἱαθίέα ἔππα Εαῑξ ονῖς πίστα, 
(Οο]ωππο]]ά α- Ἰοερρεπ Ἰαιάαίας, ΥΠ. 2) 4 δπέ εαπι φπαρίε παέιγα γργείῖο 60ΠΙ- 
πεπάα [εν ρι]ζις εἳ Γι) παπ]έο πιασῖ5, ονῖς Εεπαῖπα Ἰασίαης ασΏΠΙ.---217. αἰεὶ---- 
παρίσται κοἳ]. ἡμῖν, Ππίοτοτῖί αρα]. ο Ίου Ἠοποσῖς σοποτε ν. 54ρ. Θ. 162. 

218---253. Ἰοπιθάος 5ο ρθοι]απάϊς Ττοαπογαπα τες οβοτί, οἱ α ορετῖς οοπηίθπι 
αἱρί αἀκοίδοιι ἵἼγδεεπι.----22ο. Οοππραγατε Ποοι ὙἹτρί]απα 4ο Ἀϊςο εί Ἐωτγα]ο Ἐπ. 
ΤΝ. 230. 5ῇ.---223. μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται ῬΤΟ καὶ μᾶἍλλον βάρσος ἔσται. 
οἱ )οιιαζ(αξὶς Ρρζις εἰ αιαοία ἰά αἰαξιγισπ εδφεί. Ῥοΐϊεταί οί αἰίεγαπα ο1οῖ ἥδιον καὶ 
θαρσαλεώτερον ἔσται.---234. δύο ἐρχομένω σὺν, ἅμα, ποπηϊπαϊνϊ αὐφο]ας ἀποδιις ρχοῇ- 
οἰδοθπεῖδιις τωια, ὁ (αἴίεγ) ἐνόησε καί πε πρὸ τοῦ, Ἡ- νοεῖ, καὶ πρὸ ποῦ ἕτέρου τε εποορίίαξ 
Ἰπίετάνπα οσα, απῖθηπατα α]ίοτῖ ἵπ τηθπίοπα νοπ]αξ αΠοιῖά, φιιῖά Γαοζι τζε κἰί, ὅπως 

312. ᾿Ασκηθής.] ᾿Δβλαβὴς, ἡγιής. ἛἜπ- ὑπόῤῥηνα δὲ, συμβόλῳ τινὶ αἰσίῳ, ἵνα ἡ ἳ κ ρη ΜΜΟΛΦ α 
΄. α 3 - ” ΄ 4 α ΄ ΄ 

ουράνιο.] "Ἔως οὐρανοῦ ἐξικνούμενο. ἔγκαρπον τὴν πορείαν ποιήσωνται. 917. 

213. Πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους.] Διὰ πάν- Δαίτησυ.] Ἑὐωχίαι. Εἰλαπύησυ.] 
- ελ / / ΄ « . ϱ ν 3. / 3). 

των τῶν ἀνθρώπων. Δόσις.] Δωρεά. “Ἑορταῖς, ὃτε κατὰ ἵλας πμωσιν.. ὮΕιρη- 

214. ᾿Επικρατέουσι.] Άρχονσιν. 316. 
Ὑπόρῥηνον,| Ὕπαρνο, ἔγκυω. “Ῥῆνες 

κ « 1 Ν / σολ 

γὰρ, οἱ ἄρνε. Τη μὲν κτέρας οὐδὲν 
ε » σ σοι - 4 ΔΝ Ν ὁμοῖον.] Ἡς οὐδὲν κτῆμα ὅμοιον διὰ, τὴν 

πρᾶξι. Διατί µέλαια καὶ ὑπόῤῥηνα τὰ 
πρόβατα ἐπαγγέλλεται; Καὶ ῥητέον, ὅτι 
µέλαινα μὲν, νυκτὸς ἐπορεύοντο. 

νοΙ,. 1. 

αμαν 
επει 

1. ε/ι 

ται δὲ παρὰ τὸ, ἔλασσον ἄζεσθαι τοὺς 
ε) .. { ὁ ΄ ϐ 

ενωχουντας, ὁ εστι, ταράσσεσῦαι. 330. 

᾽Αγήνωρ.] "Άγαν ἀνδρεῖος. 3933. Θαλ- 

πωρή.] Ἡδονὴ, θάλψι.. Θαρσαλεώτε- 
ρον.] Ἐὐθαρσέστερον, τολμηρότερον. 224- 
το ”. 5 / ι Νὰ τω Ἐύν τε δύ ἐρχομένω, καί τε πρὸ ὃ τοῦ 
ἐνόησε.] Συνερχοµένων γὰρ δύο ὁμοῦ, καὶ 

30 



400 ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. ο2ς---230. ΤΗ. ος. 

ὅππως κέρδος ἔ εη᾿ μοῦνος δ᾽ είπερ τε νοήση, 205 

ὀλλαά τε οἱ βμάσσων τε νόος, λεπτὴ δὲ τε µητις. 

Ὡς ἔφαβ' οἱ ὃ ἔθελον Διομηθεῖ πολλοὶ ἔπεσθαι" 

ἠθελέτην Αἴαντε δύω, θερώπουτες Άρηος, 

ἤθελε Μηρίόνης, μάλα δ᾽ ήθελε Νέστορος υἱός' 

θελε ο) ᾿Ατρείδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος. 230 

ἤθελε ὃ) ὁ τλήµων Ὄδυσευς καταδυγαι ὅμιλον 

Τρώων" αιεὶ γάρ οἱ ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἐτόλμα. 

τοῖσι δὲ καὶ µετεειπεν ἀναξ ὠνδρῶν ᾿ Αγαμέμνων 

Τυδείδη Διόμηδες, ε ἔμῳ κεχαρισµένε θυμῶ, 

τὸν μεν δέ έταρὸν Υ᾿ αἱρήσεαι, ὃν κ ἐδέλησθα, 2356 

φαινομένων τὸν ἄριστον, επεὶ μεμάασί να πολλοι. 

μηδὲ σύ Υ, αἰδόμενος σῆσι φρεσι, τὸν μεν ὀρειω 

καλλείπευ, σὺ δὲ χείρον ὀπόσσεωι, αἰδοῖ εἴκων, 

ες γενεῆν ὁρόων, µ μησὶ εἰ [βωσιλεύτερός ἐ εστιν. 

326. ἀλλά τε [οι. 3231. Ευϊῖ απ αἶα5 ἤθελε δὲ τλήµων. 
2. γάρ Το 933. µετέ[ειπε Γάναξ. 

κέρδος ᾖ . 6. κοινωφελές πι καὶ συμφέρον, ιιὺ Βομ. Ὀν.. Οοἷος ου αἱοπ]ς αιιά αὐαϊπη]](5 1Η, 
Ἡ. Χ. 100.---291. 235. Φἷπ χο Φοζι8 (οι 10) επσοφἰίαυεγ νοὶ πιακίπαδ, φῖά Γαοζι 
οΡτι5 δἱέ, ἵνα αἱ καρασἰίαίο ποπ ἀοκώιαίας, αἰίαπιεπ υεί δίο ο] οἱ ἰαγαίογ οδὶ ΠΠΕΠΣ, 
βραδὺς ὁ νοῦς, εἰ οὐ ἰζίιίπι ἡπι]γπιζς: Ἰ. 6. πθο Ἱπ ἹπνειΙεπάϊς τηοθῖς αχ ἰ]δηιις οχ- 
αθηιιεπά1. φαθῖς ασιίαις δί ασθν οδί (ορ]εγαοια 1η οοσἹαπᾶο ἀεσίρπαί) πο φαξῖς αΠΙΠΙΟΝΙΙ5 
η 6ο, απο παθπίθ οοποθρθταί, εχσεἠποπᾶο. Ὑειτνο: εἰ δερηία5 ἀθοθγηῖέ οἳ πο. καΐΐς 
Βτπηαπα ασ οργίαπα οοπκ πα Παβροῦ, 

233. Οοσιραί ΑΡΑΠΙΟΠΙΠΟΠ οοπδΊαπη, φιιοά. ἴπ ἀΠ]ροπάο οοπηίο ΤὨϊοππθίες φοηιῖ 
Ῥοβδῖές φοϊ]σεί, ιά πι ἀθοίι φοἶαπα νἰγπίοπα τεδρίοῖας, ποπ. πουιΗαίθτη :----235. αἱρή- 
σεαι Ῥτο αἱρου.----ϕῥαινομένων Ῥτο τῶν παρόντων. αι 56 ορίαϊθγαπί,  Ἠοθοιο Ἐνπ. ὁ φαινό- 

66 µενοι φιιὸ αανιωιέ, ηπῖ Ῥηδίο δαπί, Ρ]απο τί Παπ αρραγεγο ἀῑσιπί, αποά οκ Ίου 
6 νοτὺο ἀποίαπα ος.” ας φαίνεσθαι ἵπ οομδρθοίατα νοπῖτε 5αρ. Η. 7. εἰ αριιᾷ Έταρίους 
5Ώρο αΙπιρ]οῖέθυ Ῥτο εἶναι, γίνεσθαι. ἨΝΟΠ 54Π6 ΡΓΟΙΡΙ5 ΑἨΒΟΠΙΠΙ θ55θί Ῥ6ς 56, Γου[ἶβ- 
5Ιπητη 6 ἐῑς φιὶ εἰδὲ υἱάεπ{ι0) 1ΠΤε οθίΘΥΟ5 Εογίος 6556. Τία ἔαπιεῃ Μορίηντις Γα]κκοί 
Ροῦιις. τὸν Φαινόμενον ἄριστον" πί Ο4. ο. 35. εἳ ἴπίεγ απιυζαν, δµμωάων ἥπις οἱ ἀρίσση φαί- 

νεται εἶναι. οὐ Ξ. τού. ζατρε βέων αἰγῶν, ὅστις φαίνηται ἄριστος.---2385. μηδὲ καλλεπειν---- 
ὁπάσσεαι ρτο μῆ-«κασάλειπε, μηδὲ σὸν χείρονα ὁπώζου. οὐπεϊέεπι ἐὐῖ αά]ηπιρο. ὅπαζέ σοι. 
ἔπεσθαί σοι ποιοῦ. 348οᾳ116, εἰίρο. ἱο «πού Τ. 235. Οὰ. Κ. 50. αἰδοί εἴκων γώ 3Τ6- 
φογοηέία: τιὲ ὄκνω εἴκων, 84Ρ. Υν5. 122. Ἰάεπι αιοά απίθα αἰδόμενος. 3ΕΠΕΠΙΙΑ δἱο οὐ- 
Ἠωνοί: Νε νογο απ ργ τογογοηίῖα, γθδρ]οῖεις ροπονῖδ ποριΠ(αίοπι, Γοοτθια Ῥτερ- 
τοτί, εἳ αοοῖαπα αἀκοῖδορ ααπα, πορ]Πίαίο οἸανίογεπα, 5ος πλῖπις Γουίθια.. απ Αρα- 
ΤΙΘΠΙΠΟΠ ΤΠ απίπιο παῦοναί Μαποίααπι Γταίχοπι, πθ Ἠππο 1]α οἩροτοί, α]α [γαΐον Αρα- 
ππθπιποηῖς δἷές ογαί απίθιη ἴ]ο οσο 5θοιπιάο ΙΠίθυ νίτοβ Γουιιάἰπῖς Ἰαιιάς οἸατον” οἳ 
απίεοσάεμαί Θ1ή οογρονῖ5 δἱ απ]παϊ ποῦογα Α]ακ Τε]αποπ 5 οσα Ὀλγνςο. 

κοινῶς, ὃ ἕτερος πρὸ τοῦ ἑτέρου ἐπενόησέ µρατι. 3935. Αἱρήσεαι ὃν κ᾿ ἐθέλησθα.] 

τι κονωφελὲς καὶ συμφέρον. 335. Ἰέρ- "Ἔταῖρο καὶ συνεργὸν ἐπίλεξαι, ὃν ἂν 

δος.] ᾿Ώφέλειαν. 3026. Ὡράσσων.] Βρα- Ἂἐθέλης. 3938. ᾿Οπάσσεαι.] Πρὸς τὸ 
δύτερος, ἐλάσσων. Η, ταρασσόµενος καὶ συνεργεῖν ἀκόλουθο προσλαβοῦ. Αἰδοῖ 

ἀκαταστατῶν. Μεταφορικῶς. 23Ο. κεἴκων.] Νικώμενας ὑπὸ τῆς αἰδοῦς. 330. 

Δουρικλητός.] "Ενδυξος πάνυ ἐν τῷ δύ- Γενεὴν ὁρόων.] ᾿Αντὶ τοῦ, εἲς την εὐγέ- 



τισ, κ. ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. 249---252. 4607 

ὋὩς ἐφατ” ἔδδεισε δὲ περὶ ζανθώ Μενελσω. 249 

τοῖς αυτις μετέειπε (9οήν ώγαθος Διομήδης" 

Εὶ μὲν δ έ: εταρόν γε κελεύετ᾽ ἐμ. αὐτὸν ἐλέσθαι, 

πῶς ἂν ἔπειτ' Ὀδυσηος ἐγὼ θείοιο λαθοίµην, 

οὗ περι μεν πρόφρων κραδιη καὶ θυµὸς ὠγήνωρ 

εν πάντεσσι πόνοισι, φιλε δε ἐ Παλλας Αθήνη: 

τούτου Υ ἐσπομένοιο, καὶ εκ πυρὸς αἰθομένοιο 

ἄμφω νοστήσαιµεν, επεὶ πέρι οἷδε νοῆσαι. 

Τὸν δ αὖτε προσεειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς' 

Τυδείδη, μητ' ἂρ με μαλ᾽ αὖεε, μητε τι σείκει᾽ 

εἰδόσι Ὑάρ τοι ταῦτα μετ ᾿Άργείοις ὠγορεύεις. 250 

ἀλλ ἴομεν" μαλα γαρ νυζ ο ὄνεται, ἐγγύθι δ) ἠώς' 

ὥστρα δὲ ὃ προββεβηκε, παρώχηκεν δε πλέων νυζ 

341. µετέβειπε. 

σ47. πέρι [οῖδε. 
ο45. δέ Εε. 

248. προσέ[ειπε. 
246. νι]ς. τούτου ὃ. 
259. Γειδόσι. 

243. Έπειτα. Οπιοπποάο {τοπ αἷο. αί 5ρο {πα νιά πας, Ῥτοσ]ασὶ ααίθπα Πϊ ἴγε 
ναιδιι, απ οοπαρ]θούιηέας θα απα. ἴπ ππβαπο νίτο ἀθείάθγον αὐ τον ασειάαδ: οοηδ]- 
πα, απήπυπη, Εογέαμαπη, Ἄῆοτος απέθπι Ῥιοπιεβῖς ρου νε αππαὺῖ]ος οἱ ροπογοδῖ, αῦ 
παίσιπα νἱτὶ αππΟνθΙΑ οκοϊαπῖ, ία ΠΟΠ ΠΙΙΠΙΙ5 ἐναργως το τὰ δαπέ: ο. αἆ Ἱ. 693. 
44. πίέρι, περίεσσιν ἄλλων. παξ ΠΘγτη 247. πέρι ρτο περὶ, ὑπὲρ ἄλλων.---460. ἐκ πυρός. 

μη Ὅπστῃ {ογπια ρτο ρενῖο Ἱ]ο ΗΤΠΠΙΟ αά ΨΘΗΣΙΙΤΗ ροίεηί! : απαπα Ῥαγπος. οἵαπα 
ο Β. Πείονῖς Πληκίναξ.----σ.. πέρι οἵ δε νοῆσαι ῬΓΟ νος περσσῶς Ῥπιιάθεηίες οοηδι Πέ Ῥ]ις 
οπαπα ανα αἱ αστη. 

349, 250. ΑεΡγεσοΥ ΟΠΙΠΕΊΙ ο πιο ογα[ΐοιοπις πιο εξ πιο ἀἴσεγαο πι αἰιεγιίγαη 
ΤαΡίΕΠΙ} Ο1έ ἵδ φιῖ {6 αιαϊιπέν φαίῖ πιε πογηαέ ἐροί, Ἰάεοφαε 4ς πιο ᾖαάιοπα Γευγο 
Ροφα]ηῖ. Απημο Ἰοηαθπάϊ 1ΠΟΓΘ, Ῥγο εἰ]ηῇ, ἀπὸ οοπατῖα: Ίιεο ὑοπῖ Ἰιες πιαζί φιῖά. 
Ῥαρο ἵπ. Πεεοτῖς φαοτῖς άεπι ποζαίιπιι----251. νὺξ ἄνεται, ἀνύεται, φβίνει, οοσἶαῖε, αά 0ὐ- 
σαδιση υοηρ{ἱ.--- 153. ἄστρα προβέβηκε οκ πιιάΙοταπα Ἀοπιίπαπα 5εησιι ϱὐ 5εππποπέ πποᾶο 
ο]υα πηονοίας οἱ οἴτουπιασίσας, πποᾶο φίθ]]α. ρεουεάπέ αἲ οοὐαδπη. οἳ. απ Έπ. Π. 
Έκο. ΠΠ. Ἀροσίαπί Ίο ν.ν. ἵπ. Ἰμοςο 520. 544. 650 ποσίαο Ίαια νθι»ᾶ εί ππα]ογε Ῥατίε 

«Ῥητέον δὲ, ὅτι ἐνταῦθα 

μὲν παραιτεῖται τὸν ἔπαινον, ἐπεὶ προεί- 

ληφεν ἤ γνῶσις. παρὰ δὲ τοῖς Φαίαξιν 

οὐδαμῶς ἀρνεῖται, ἵνα γγωσθεὶς μᾶλλον 
τᾶς ἐπανόδυ τύχη. 3951. "Ανεται.] 
᾿Ανύεται, τελειοῦται. 3252. "Άστρα δὲ 

νειαν ἀφορῶν. Ἀασιλεύτερος.] Βασιλι- λανχός ἐστι. 

Κώτερο. 3249. ᾿Εδδεισεν] ᾿Εφοβήθη. 
943. Αὐτὸν ἑλέσθαι.] Εἰ θέλετε ἐπι- 
λέξασθαι ἐμέ. 3243. Πᾶς ἄν.] Πῶς 

δή. ο. Πρόφρων.] ΠἩρόθυμος, Ἡ προο- 

ῥρατικός. 3940. Τούτου γ ἑσπομένοιο, 
καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομέναιο.] ᾿Αντὶ τοῦ, αἴ- 
θοντος, ὅ ἐστι, καίοντο. ἛἜκ τοῦ φανε- 

ροῦ. 240. Μήτ’ ἄρ.] Μήτε δή. Αἴνεε.] 
Ἐπαθει. Νείκει.] ἸΚακολόγε, ψέγε. 
Μήτ᾽ ἄρ µε µάλ’ αἴνεε, µήτε τι νείκει.] 

Δῄλός ἐστιν ὁ Ποιητὴς, ἀρχὴν τοῦ ᾱ- 

ποφθέγµατος τῷ σοφῷ Πιττακῷ δεδω-- 

"Αλλο 
γὰρ οὐδὲν δηλοῖ τὸ τοῦ Ποιητοῦ, ἢ τοῦτο. 

Ν / Ν η 
κὠς, εἰπόντι τὸ, Νηδὲν ἄγαν. 

.. - 3 . .. 

Ζητεῖται δὲ πᾶς Οδυσσεὺς νῦν ἐπαινού-- 
ν ος 

µενες ἄχθεται, παρὰ δὲ τοῖς Φαίαξι φί- 

δὴ προβέβηκε" παρῴχηκε δὲ λέων νὺξ 

Τῶν δύο µοιράων.] Κατὰ τὸ ἔτυμον, οἷον 
ἄστατα. "Ὃθεν καὶ ἀστὴρ κέκληται, 
παρὰ τὸ μὴ στηρίζεσθαι. “Ὁ δὲ λόγος" 
Παρελήλυθε δὲ ἡ τῶν δύο μοιρῶν πλείων 
νόξ. Ἡ ἐν ὑπερβατῷ' ἄστρα δὲ δη προ- 
βέβηκε τῶν δύο µοιράων, παρῴχηκεν δὲ 
πλέων νύξ. τριτάτη ὃ ἔτι µαῖρα λέ- 
λειπται. Δηλονότι τὸ τρίτον µέρος ὅλον. 

ὋὩς γὰρ πρὸς τὸ ὑπολειπόμενον τῆς τρίτης 

μοίρας, φησὶ, τὸ πλέω». Ἔνιοι δὲ γρά- 

802 
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τῶν Φύο µοιράων, τριτώτη ὃ ἔτι µαῖρα λέλειπταν. 

οχασία βἰάεγα 44 οοὐββπα νευριιηί.---253. 1γοσθθοῖέ ιο) ζαπι 618 φ παπι αμαῦιις ρατ- 
δις ς 

π46ο ἀῑνίκα 1π. 0088 γρί]ας: 

νὺξ παρῴχηκε πλέων δύο μοιρῶν, 188 πλείων ῬτΟ πλέον ἢ δύο μοίρας. Ἡ. 6. Ρ]Ι8 
απιαπα ἆῶ πουῖδ ρατίος ]απι εἰαρδα" δαης, ηθο πἰςὶ τοτίία αθας Ρατ βαρετεγαῦ. 

τί ἀῑδς αλἲρῖ, ᾖὼς, ἢ δείλη, Ἀ μέσον ἦμαρ Ἡ. Φ. ττΠ. Αγιά 
ος 

ΑΡΟΗΟΠ. Ι. 1982. οδί πουβῖβ πύµαπον λάλχος αὶ 36]. ὕστερον Ἅληρον καὶ μερίδα ποὺ ἓν τῇ 

Δολωνείᾳ ὕπνου λαμβάνοντες. 

φουσι, πλέη. ἀντὶ τοῦ, πλήρης τῶν δύο 

ΑΟ παρῴχηκε. τριφύλακτον γὰρ θέ- 

λει εἶναι τὴν νύκτα. 

προβέβηκε δηλαῖ, 

ἐξ ὧν στοχάζεται τὴν ὥραν ᾿Οδυσσεύς. 

Ζητεῖται δὲ, τί τὸ 

καὶ, ποῖα τὰ ἄστρα, 

Τὸ Ν νὰ 3/ Ν ε) / » ΄ ὃ γὰρ τῆς ἄρκτου τοὺς ἀστέρας ἀκούειν, 
νο πα ρκς κα ος 
ἅμαρτημα, οὐκ ἐκ τῶν ἀεὶ φανερῶν, ἄλλὶ 

) /. .» 

ἐκ τῶν ἀνατελλόντων καὶ δυοµένων, τῆς 
ή / / 
ὥρας τεκμηριουµένης, καὶ νοουµένης. ΕΒ- 

Δ τα .. 
γιοι μὲν οὖν Πληϊάδας φασὶ, καὶ Ὑάδας, 

Αν Τρηρ ὅ Ἡς ῇ 
καὶ τὸν Ωρίωνα, καὶ τὸ, προβεβηκέναι, 
ΔΝ » .. ν τὴν ἀνατολὴν ἑώαν ποιεῖσθαι. “Έτεροι δὲ 
Ν. ο Ν μ οφ. ον Δ 

τον Ἔσπερον καὶ τὸν Ἰύνα, καὶ τὸ, προ- 
/ , ο ο νρ βεβηκέναι, ἑώαν ποιεῖσθαι τὴν δύσι. 

” δὲ / « 5” .ώ προς 

Ἄμευον δὲ, λέγει, ὅτι ἐκ τοῦ κύκλου 
σ ο πτη / Ὅ 

τοῦ ζωδιακοῦ τὴν ὥραν κατέµαθε. ὮΤού- 
Δ . /᾿ / ὀἁ ΔΝ 

που γὰρ εἷς δώδεκα διηρηµένου, ἐξ μὲν 
/ «. / 

εὐθέως Πλίου βλέπεται. 
ν ν / ν ν ον 

γυκτὸς δὲ προβαιούσης, τὰ λοιπὰ, οὐ τὰ 
ας Ν μ ο ο Ν ) Ν Ν υ 

αὐτὰ μὲν ὀρώμενα, τὸν δὲ ἀριθμὸν τὸν εξ 

φυλάττοντα. Ἐκ τῶν ζωδίων οὖν τῶν 
ἐπιφερομένων τῷ δωδεκατηµορίῳ τούτῳ, 

/ 
καταδύοντος 

κά ε/. 3). ον / 
ἐν ᾧ ὁ ἥλιος ἐδυ, τὴν ὥραν στοχάζεται ὁ 

ιν ρω 

᾿Οδυσσεύ. ᾿Η ἁπλῶς φήσι, πάντα τὰ 
/ / -. 

ἄστρα συγκαταδυόµενα τῷ ἡλίῳ, καὶ 
ων, 

συγανατέλλοντα κατὰ τὸ δεύτερον. Τὸ 
ν , σ 

δὲ, προβέβηκε, δηλοῖ, προκεχώρηκεν εἰς 
) ο πι 

δύσιν. Ὥσπερ καὶ ἡμεῖς, λέγοντες, τὸ 
ς -- αν τς 

πολὺ πριῆλθε τῆς μέρας, τὸ εἲς δύσιν 
ση ” 

προελθεῖν λέγομε.. Εἰ δέ τις ἐπιζητεῖ, 
.ν / / / 

πῶς οὐκ ὠνόμασε τὰ ἄστρα, ἴστω, ὅτι 
.. 3 /. ων ” λος] ε/ τῷ ἐπειγομένῳ ἐπὶ ἔργον οὐχ' ἥρμοζεν 

ἀδολεσχεῖν. Φαίνεται δὲ ἐκ τούτων Ὁ- 
κ ΜΗ. . μηρος καὶ σφαιροειδῇ τὸν κόσμον εἰδώς. 

ελ Ν τ/ ΔΝ Ν ΄ Δ. Δ 
Οὐ γὰρ οον τε, τὰ μὲν δύνει, τὰ δὲ 
3 /. ΔΝ ΑΝ τε νν .ν .ώ εκ. / 

ἀνατέλλειν, μὴ οὐχὶ ὑπὸ γῆν τοῦ ἡλίου 
/ Ν Ν ο) 

φεροµένου, καὶ ὑπερ γῆν ἀνίσχωτος. Ἐἰ- 
κος πο ὃν 

δώς δε καὶ ἡμερῶν καὶ νυκτῶν μέγεθος, 
τα / /, σ. 3. . ιο Ν 

καὶ ηλίου κίνησῳν οἶδεν ἀκριβῶς, ὅτι κατὰ 

τὰς τούτου δύσεις καὶ ἀνατολὰς, καὶ ἡ 
ης ας ο ορ 

νὺξ ὁριζεται, καὶ ἡ ημέρα κατὰ τὴν ἡ- 
; , ορ ο 

µέραν. Παρῴχηκε δὲ πλέω γὺξ Τῶν δίο 

µοιράων, πριτώτη ὃ ἔτι µαῖρα λέλει- 
πται.] Ὥσπερ τὴν ἡμέραν εἰς τρία μέρη 

διεῖλεν. ω οἷς, φησω,᾿ Ἔσσεται ἢ Ἰὼς, 

ἢ δείλη, ἢ μέσω ἦμαρ' οὕτως καὶ τὴν 
Εἰ δὲ τρικερῆς 

ἔσται ἡ νὺξ, καὶ πλεῖον τῶν δύο μοιρῶν 

παρῇλθε, πῶς δύναται ὅλη ἤ τρίτη λεί- 

πεσθαι; ᾽Αλλὰ λέγομεν, ὅτι τετελεσμέ- 
νων τῶν δύα, λειπομένης δὲ τῆς τρίτης, 
εἰκότως φησὶν, ὡς παρῆλθε τὸ πλεῖον, 

νὺξ οὖσα μοιρῶν δύο. πλεῖον γὰρ µέρος 

εἰσὶ τῆς ὅλῃς νυκτὲς αἱ δύο, εἴγε τὰ δύο 
τοῦ ἑνὸς πλείοα. ᾿Ἡ κἀκεῖνο ῥητέον, ὥς, 
τὸ µέρος ὁμιοίως ἐξήνεγκε τῷ ὅλῳ, τὴν 

τρίτην λείπεσθαι εἰπὼν, οὗ λειποµένην 
ὕλην' ὁμοίως τῷ, Ὡς τότε μὲν πρόπαν 
ημαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα. καὶ, Πᾶν ὃ 

ἦμαρ μάρναντο ἐπὶ Σκαῆσι πύλησιν. 
Οὔτε γὰρ ἅμα ἕω ἀρξάμενοι ἔ ἔπινον, καὶ 
βραχὺς ἦν ὁ ἀναλωθεὶς χρόνος εἲς τὴν 
µάχην τὴν περὶ ταῖς πύλαις. Ἰκάκεῖνο 

Περιπλομένου δ ἐνιαυτοῦ Τέξεις 
Εὶς γὰρ ἀποκύησιω οὗ 

γύκτα εἰς τρία ὃιεῖλεν. 

« : 
ὅμοιον 
. ν 
ἀγλαᾶ 

ο / υ ΔΝ 

πληροῦται ὅλον ἔτος, ἀλλὰ διακύσιαι καὶ 
ε να 
ἡμέραι. Καὶ Ἱ- 

μὴ . ο μα ν 
μεῖς ἐν τῷ συνήθει περὶ τοῦ τὸν δολιχὸν 

' 
τεκνα. 

ἑβδομήκοντα καὶ τρεῖς 

τρέχοντος, ἀρξαμένου τὸ τελευταῖον στά--. 
/ / » ων 4. β διον τρέχει», στάδιον αὐτῷ περιλείπεσθαι 

Ξ ν 
φαμέν. Ἰκαὶ περὶ τοῦ τὸν ἔσχατον μηνα 

/ - . Ἡ / 
ἄρχοντος, ὅτι τῆς ἀρχῆς αὐτῷ περιλείπε-- 

/ Ἀ ε/ 3 ρω ὃ / Ν 
ται µεί. ἩΗ, ὅτι αὐτῶν τῶν δύο τὸ 

πλεῖον μέρος ἀναλῶσθαι λέγεται. ὥς τε 

καὶ τῆς δευτέρας εἶναί τι, καὶ τὴν τρίτην 
ὅλην καταλείπεσθαι. Τὸ δὲ, πλείων, δύ- 

γαται μὲν ὡς πληθυντικὸν οὐδέτερον παρ- 

ειληφθαι' τὰ πλείονα ἐκ τῶν δύο μαιρῶν 
λ παρηλλάχθαι. Ἡ, πλείοα παρὰ τὰς 

; 
µαίρας πὰς δύο, ὥς που καὶ Θουκυδίδης 
λέγει" ᾽Αλλὰ καὶ ταύτην τὴν στρατιὰν 

/ 3/0 / / ρω. 
θαλάσση ἤδη πλείω χρώμενοι συνῆλθον. 

β ο λες » 
Δύναται δὲ καὶ θηλυκὸν ἐγικὸν εἶναι, 

ρω Γ Δ /- ο ε Ν 
πτῶσι αἰτιατικὴν προβάλλω" ἡ νὺξ 
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ως εἰπόνθ., ὅπλοισω ἐνὶ δεινοῖσιν εδύτην. 

Τυδειδη μεν δώκε μενεπτόλεµος Θμάσυμήδης. 256 

φάσγανον ὤμφηκες, τὸ ὃ ἐ ἐον παρὰ γηυσὶ λέλειπτο, 

καὶ σώκος' αμφὶ δε οἱ κυνέην κεφαλήφι ἔθηκε 

ταυρείην, ἄφαλον τε, καὶ ὤλοφον ήτε καταῖτυζ 

κέκληται" ῥύεται δε κάρη θαλερῶν αἰζηών' 

Μηριονης δ᾽ Ὀδυσηϊ δίδου βιον, δε φαρετρην, 26ο 

καὶ , ὄιφος" ̓ άμϕι δὲ οἱ κυνέήν κεφαλήφιν ἔθηκε 

ῥινου ποιητήν' πολέσῳ ὃ ἔντοσθεν { ἵμασιω 

Εντέτατο στερεῶς" ἔκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες 

ἀργιόδοντος ὃ ὖὸς θωµέες ἔ εχον ἔνθα καὶ ἔνθα, 

εὐ καὶ επιστωµένως" μέσση ὃ) ενὶ πΊλος ὠρήρει. ο6ς 

τήν ῥώ ποτ εξ Ελεῶνος ᾽Αμόντορος Όρμενιδαο 

ἐζελετ' ... πυκιγὸν δόμον ὠντιτορήσας' 

ο54. Γειπόνθ'. ας6. τὸ δὲ Εόν. ος. δέ [οι. 261. δέ Εοι. 

254--ατΙ. [Ἴγδδεν εἰ Ἐϊοπιθίος πά Ῥγο[ροβοπεπα ποσαγπαπα οκ ἴΘΠΙΡΟΥΘ αΓ- 
πισης 58. 

354. ἐνεδύτην ὅπλοις. ιιὲ Ἰέθγιιτη ν. 27Α. θ]ῑα5 ἐνδύεσθαι θἳ οπα φπατίο 635, ὅπλα. 
γετυπη οίῖαπι Ξ. 377. ὁ δ' ἐν ἀσπίδι µείζονι δύτω. Ν. 131. οἱ ὃ ὤρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἔδυ- 
»ον. ιά. 04. Ω. 405. Ἀοϊϊοοι ἵπ πάιεπᾶο 5αθεςὲ ποτῖο κδειωιᾶί. Αππια καπηιπί α 
Τ]ιπαβυπιοᾶο ες ἈΠορίοπθ φὰ ἵπ οχκουΕῖῖς οναπές 1ρῖ (απίιπι αἲ οοηδ]ίαπ6 τη εσῖθ- 
ταηῖ. Ὠϊοπιθάος ἴαππεη οἵπα Ἠαδία 178. [Ἴγσεες Ο11 5οιίο 49. αποά ῆ]α το πα μενα 
ἀοὐαῖε, οἱ πηπο αποΗτΏ υπηδίς νν. 260.---258. κυνέην ἄφαλον καὶ ἄλοφον ἥτε καταῖτυξ 
αέκληται, Ταοἷς ἀθεοτιρΏοπονα Ἠα]ας σα]θι, οτι ενας Ἰενῖς οἳ 5ἶπα ογηαές πθο ΟΟΠΙΙΠΙ 
πες οϊδίαπα Ἠαῦθης. 5Ἡρθ ος ἵπ νασῖς ριοῦῖς οἳ απαρ]γρ]ῃῖς υἰδίσαγς ϱἳ ΠΟΠΙΘΠ ϱχο]θ- 
γ]δκο ν]άδίιγ.---262. []]γεεὶς οαριί ἰαρῖς ρα]οα ο οοπίο Εαοία, ρτωάιιοῖς Ιπίιις οοττῖ- 
ες οοτίασῖς, Ἱπτεγ]εοίο, ἵπ παθᾶῖο, Ρίο, εχίοτῖις ἀθπίῖρις οοηδίία αρτ]ηῖς (αἆ Ίος 
εχαρίεπἀος) αάριας Εσππαπιά]ς οἱ Ιπο]αάθπάϊς Εοτέο ἴδιον οοστῖρίος 5πην] Ἰηςογν]εῦαηέ, 

2606---απα. Ἠπίο ρα]ει ἁἱρπίίαν ρατασας οκ ρτοπίριις Ῥοβδθσνοπίδας.  Αιίοΐγοις 
θα Ῥτωάαίας οταῦς οκ ἆοπιο Απιγηίοσϊς Οσπιεπὶ Ε. ]εοπε (Ῥαοί ατὺςο δρ. Β. 
5οο.) Ἰιαὐϊαπ[ῖς, θαπιι1θ ἆοπο ἀθάεται Απιρηιάαιπαπίϊ Ογιοτῖς οπἰαπᾶο (41θπι Ἠος- 
Ῥϊϊο εχοθρῖσ»ε νἱάδίς) πξ θα 5θοπη Ἀοαπαίαπα απ[οττεί, πανα]ε Ίδῦας Ἰηδιι], απατά 
Ἱππαριανας, ΑΌ Απιρῤηιάσπιαπῖο οαπα Ῥτο ΠΙΠΠΕΤΕ Πορρίτα]ϊ αεοερεχαξ ΜΠοας ἵπ Οπεία 
Ἠαβίίαης: οἱ αὖ 6ο Ἀ[ονίοπθς Βἰῑι5. ἴπ νονυῖς απιθήρια δποξατα εδέ ἵπ 266. 267. 5ἴίπθ 
Ἔλεοι Απαγηίοτής ατῦ», απ΄ σα]θα ΓΠαοής Απιγηιοσϊῖς, τήν ῥᾳ (αὖσαν) ᾿ Ἀμύντορος, 8Η δόμον 
᾽Αμύντορος. Ρεεεείατο νιάθίιτ Πππσετο ᾽Αμύντορος Ὀρμενίδαο ἐξέλετ᾽ Αὐτόλυκος Ῥτο εἵλεσο 

ἐξ οἴχου ποῦ ᾽Αμύνσορο». Αμας 5οἱθί οἶκος, δόµος, φῖο οπα]εεῖ, Ἠϊο Υθτο θεῖατα Σαροσις. 

Σόμον ἀντιτορήσας, ΡΕΥΓΟΣΡΟ ρατῖοίε 5ειι Ἰαμχοσϊπῖος 5εα 1196 ἀτορία. ἈΝαπι θχραρπαία 

παρῆλθεν εἰς πλείοα µεῖραν τῶν μοιρῶν λεῖται, λέγεται. "Ῥύεται δὲ κάρη.] Σώ- 
πῶν δύο. 254. Δεινοσι.] Δέος ἐμποι- ζει δὲ τὰς κεφαλὰς τῶν νέων. 960. 

οὔσι, φοβεροῖς. 256. "Αμϕηκες.] ἸΑμ- "Ῥινοῦ ποιητήν.] Ἐκ δέρµατος γεγονυῖαν, 

Φφοτέρωθεν κονημενον. Τὸ δ᾽ ἑόν.] Τὸ δὲ ἐσχαινοῤῥαφημένην. 264. ᾿Αργιόδοντος.] 

ἴδιων αὐτοῦ. 9558. Τανρείην.] Δερμα- ἍΛευκοὺς ὀδόντας ἔχοντος. Θαμέες.] Πν- 
τίνη». ᾿Αφαλόν τε, καὶ ἄλοφω.] Οὔτε κνά. ᾿Επάλληλα. 265. Πῖλος] Τὸ 
λόφον, οὔτε προµετωπίδιον ἔχουσαν. ἵα- πεπιλημένο ἔριον. ᾿Αρήρει.] ᾿Ενέκειτο. 
ταῖτιξ.] Εἶδος περικεφαλαίας. ᾿Απὸ το 3966. Ἐλεῶνος.] Ἐλεὼν, πόλις Βοιωτίας. 

κάτω τετύχθαι, καὶ μὴ ἔχειν λόφο», ἀλ- Ὀρμενίδαο.] ᾿Ορμένυ παιδό. 367. 
λὰ κοίλη» εἶναι. 250. Κέκληται.] Ἱκα- Ἐξέλετο,] Ὡς ἐξαίρετο ἔλαβεν. ὑφεί- 
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Σκώνδειων δ ὥρα δώκε Κυθηρίω Ἀμϕφιδάμαντι 

Ἀμφιδάμας δε Μόλω δῶκε ζεινήτον εἶναι" 
αὐταρ ὃ Μηριόνη θῶκεν ᾧ ῶ παιδὶ Φορήναν 97ο 

9η τότ᾽ Ὀδυσσίος πύκασε κάρη ἀμφιτεθεῖσα. 

τὼ ὃ', επεὶ οὖν ὅπλοισιν ενὶ δεινοῖσιν ἐθύτην, 
[βών ῥ᾽ ἰέναι, λιπέτην δὲ κατ αὐτόθι πώντως ὠρίστους. 
τοῖσι δὲ δεζιον ἦκεν ἐρωδίον ἐγγὺς ὁδοῖο 
Παλλας ᾿Αθηναίη' τοὶ ὃ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσι 2756 

νύκτα οι ὀρφναίην, ὄλλα κλάγζαντος ὤκουσαν. 

χαιρε δὲ τῷ δρυ ὌὈδυσευ», ἤρωτο δἱ Ἀθηνη: 

Κλυθι µοι, αἰγιόχριο Διος τέκος, ἥτε µοι αἰεὶ 

εν πώντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λήθω 
κωύμενος' νὺν αὖτε μάλιστώ με φίλαι, ᾿Αθηνη. 

δος δὲ πάλιν ἐπὶ πως εὐκλειως ἀφικέσθαι, 

ῥεζαντως µεγα ἔργον, ὃ κε Τρώεσσι µελήσει. 
οὗ Είδυν. 
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270. δῶκε Γᾷῷ. 
281. γα]ς. ἐὐκλείας. 

αγὴο 4οπήΙΗ παπα Ῥτοραρηατς αληιιῖς ροές τας ἆθ Μεϊοαρτο νἰάίπχις 1. 5δ4.---σὖ1. 
πύκασι. ΙΓΘΓΙΙΠ πυκώζειν ΡΓΟ σκε πάει». καλύπτει. αϊ Ίαπ1 Θ. 124. 

373---208. ΟΜ]αίο Γαμδίο απιρατίο νοία πίογιο, [Ἴγεςος ο Ὠϊοπιείες, Γαοιηίς ΜΙ- 
ηθινα». 

574. ἐρωδιὸν, αγάθατη, Ίουα ρα]ιάοξα Γοηιοπίανο αἴαηῖ.  Οοπνεπῖέ 1ου παίατα, οἴγοι 
Βπποθπϊς οδίῖα, θ11ά5 1Π. ΦοπιαΙπηπθι. φθσῖιις αὐ]θγιηί. δεξιὸν ἐρωδιὸν, 8ΕΙΙ ἀπὸ τῶν δεξιῶν, 
α ἀοχίνα αιιθἹέατα, δε. ΟπΙΠΙΠΟ ανθνα Γαπδίατη, τί δεξιὸς Γαπιδίιις »ἳέ.  9ἱ Ρπῖας: Πθοθδκα 
θδί, 605 (γαηρίί5ο Ἀἠπιοθηίθπη, τό Ῥοσγο Ιποθάθηίος Ἀἰπποθηίεπι α- ἀθκίτα Ἠαμετοπί. 
Οοπνοπῖΐ, φιιοᾷ ν5. 428. 5ᾳ. αἲ ΤἩγπηβταπα εὐ πιάτο Ττο]απὶ (οίρπάϊςκο πανγαπέις, 
Ἰουῖ αὐ αἰίονα Βιπιοθη(ϊς τῖρα 5ἱθΐ5. (Ἠἱκριίατιπα 4θ Ἰὶς ἵπ οπογορταρλία τοι ἀθὶ]- 
πθαπάα.) «Ανάθα ΠΠ Ἴρδα ρου δα αισαγίαπα Γαπσίιτα Παθτῖς, απ Νο]απα Ίου, αποά 
δυπάθ5, 6 ρθς ποσῖθπῃ, πθς γίδα, 5εᾷ απαϊτα Βαοπέ, ποπ Πε, Αά ΜΙπογναπα απι- 
βιγία τοϊοτίας, ποπ. (απηπαπι ανὶς ἵρδα 5αστα αἱ οδδεί, οιιοά κα]ίοπα παπάς πο 
ο νετια {απ παπα θα πέῖηιε Ἠογοί ρτορίία». 

270. 205: σε λήλω κινύµενος, εΧ Ῥι]ςεο 5ΕΙΠΠΟΠΘ ἐπ πα]μί 8οιηρες α4θ». Ῥτορχ]ε ογαῦ ὁρ- 
μῶν πι. (110165 ΠΙΟΙΙΟΥ πουν Βαρ. Ε. δου. σοὶ δ' ἦτοι μὲν ἐγὼ παρά ϱ' ἵσταμαι δὲ φυ- 

λάσσω εἵς. α4ᾷ. Οὰ. Ν. 399. 5ζ----28οΟ. νῦν αὖτε µάλιστά µε φίλαι, πιμΙ 3465, Ρτορίθῖα 
αἲ5. 1ου ἰά6πι 6956 Ρριία ν». 255. σπεῖό µοι.---251. ἐὔκλεῖας, ΡΥΟ εὐκλέας ) εὐκλῆς, Ἰάθπι 
Ύποῦ εὐκλεῆς, πΠάΘ θ996ί εὔκλεεις 5ο. ἡμᾶς.- 383. ὅ κε Τρώεσσι µελήσει. 16 ιὐ ΠΟΒ: 
ο]15 ππσπποτία 5 ποΠ Γασ]ο οχοϊἀεί απἰπδ.  Βίο ]απα αρ. 51. 

Αν- 

οης 278. νι]ς. κλῦθί μεν. 

2532. µέγα Γέργω. 

λετο. Πνκμόν.] Πυκνόν. ἰσχυρόν. 
τιτορήσας.] ᾿Αντὶ τοῦ, διατρήσας. τοι- 

χωρυχήσας, διορύξας. 208. 

ὃ ἄρα δῶκεν.] ᾿Αντὶ τοῦ, Ἐν Σκανδείᾳ 
δὲ αὐτὴν ἔδωκε τῷ ᾽Αμϕιδάμαντι. “Ἡ δὲ 

Κύθηρα δὲ, 

5 
Σκάνδειαν 

Σκάνδεια, πόλις Κυθήρων. 

νησος τῆς Λακεδαίμονος. 

ἀπὸ Κυθήρων. 271. Πύκασε κάρη.] Ἐ- 
/͵ ν ο ή 

σκέπασε την κεφαλην ἄρμοσασα. 3273. 

Κατ᾽ αὐτύθι.] Κατ’ αὐτοῦ. 274. Ἔρω- 

διόν.] ᾿Ερωδιὺς, εἶδος ὀρνέου. Διατί φησιν, 

Κυθηρίῳ.] Τῷ 

5 σ ΔΝ αν κ - . Ν ων ον οὐκ εἶπε τὴν γλαῦκα, οὖσαν ἱερὰν τῆς Α- 
θηνᾶς: Λντέον οὖν τὸ ἄπορω καιρῷ, καὶ 
ια / Δ ον ο) ν ν τόπῳ. διατρίβει γὰρ τὸ ὄρνεον περὶ τοὺς 

ἑλώδεις τόπους, καὶ θηρευτικὸν τὸ ζῶον. 

ϱ76. ᾿Ορφναή.] Σκοτεινήν. Κλάγξαν- 

τος.] Φωνήσαντος, φθεγξαμµένου. ο77. 
Τῷ ὄρνιθι.] ᾿Ἐπὶ τῷ ὄρνιθι, ἐπὶ τῷ οἰωνῷ. 
98ο. Κμύμενος.] Κινούμενος, ἐπὶ πρᾶξιν 

ὁρμῶν. 39581. Δός.] Πάρασχε, ποίησον. 

Ἐθκλείας,] Εὐκλεεῖς, ἐνδόξους. 280. 

Μέγα ἔργω.] Μεγάλην πρᾶξι». Αρί- 
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Δεύτερος αὐτ ἠρῶτο [βοὴν ἀγαθος, Διομήδης" 
κέκλυθι νὺν καὶ ἐμεῖο, Διος τέκος, ὠτρυτώνη' 

σπειό μοι, ὡς ὅτε Τατρὶ αμ) έσπεο Τυθε δίω 285 

ε. Θήβας, ὃ οτε τε πρὸ Αχαιών ὄγγελος ᾖει) 

τοὺς. δ᾽ αρ ἐπ᾽ ᾿Ασωπῶ λίπε χαλκοχίτωνας Αχαιούς" 

αὐτῶρ ὃ μειλιχιον μῦβον φίρε Καθμείοισι 

κείσ. αταρ ἂνψ ὠπιῶν μάλα μέρμερα μήσατο ἔργα, 

σὺν σοὶ, δῖα θεω, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστη. 299 

ὣς νον μοι Εθελευσα παρίστωσο, καί με Φύλασσε. 

σοὶ ὃ αὖ ἐγὼ ῥέξω βων η Ίνι, εὑρυμέτωπον, 

ὠδμήτην, ἣν οὕπω ὑπὸ ζωγὸν ἡ Ίγαγεν άνηρ' 

τήν τοι ἐγὼ ῥεζω, χρυσον κερασι περιχεύας. 

ὋὪς έφαν εὐχόμενοι" των 9) ἔκλυε Παλλας ᾿Αθήνη. ο0ς 

οἳ δ επεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρη μεγάλοιον 

(ών ῥ ῤ ἔμεν, ὥστε λέοντε δύω, διω νύκτα µελαραν, 

ὠμφονον, ὠννέκυας, διά τ' ἔντεα, καὶ μέλαν αἷμα. 

280. µήσατο Γέργα. 209. ὅτε Εοι. 

254. ἀπρυτώνη, Αἴλοπθ: Ίαπι Β. Τ57. ἄτρυτος, πάοπαία, Ππν]οία. ὧς ὅτε πατρί. Ἐδί 
Ἠαρο οαάεπι γα θἳ Ἱεπαίο πα Έ]οραπος αἆ τος αὖ 1 τορείοπάα», Αάτακίο εκεγοῖξιπα 
ἵπ 05 ἀποεηίο αά νιπάϊοαπάνπα Ῥο]γπίο τερηπη.  Ἠκροδιογαί οππα Ῥοοδία Ίππῃ 5αρ. 
Δ. 352. 5η. εἳ Ιεγιπῃ αἰθ]σοταί Ε. 5ο. τεδρίοξ απῖοτα Ἡ. ]. Ἰηδίάίας γεάεαπί α Τπευαπίς 
Γασίαδ: 48 οπἶδας ν]άς αά οπάεπα οσα. ----256. ὅτε τε προήει ἄγγελος Αχαιών. ὉὈρί αἆ 
Άνοραπα Ἱδηας ἨῬα.οξῖ Ῥγουρδσταί, Ἱεραίιπα Τγάειυπι πηϊνθγιαπί οἱ ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας 
πά τορείοηάαπα Ῥο]γπῖοί τερηῖ Ρατίοτη 561 γιορπη. ᾽Αχιαιοὶ απιίθπα ΠΠ φποφαθ ἀἴσαπίας, 
απ Τουῖς Ῥο]απα Ἰπτα]θγας ποπ πποᾶο ο Ττοαπα εκραρπαταηὲς παπα Αολῑνος ἁτι- 
οερας Αάτασίις Αγροταπι τος, θίςί ἶν οππι οείοτῖς ἀποίρας Έομοα 5ἴτρο οπἴαπάας 
εταί.----2158. µειλέχιον μῦίον φίο: ππαπάαία ἆς Ἠε]]ο οοπαροποπάο, φο]οθί αβειπηίο οκ 
Ῥαοίο ἵπ τορπὶ φοοϊείαῖετα Ῥο]γπίορ ν. Ίουα Ἰαιζά.----250. µάλα µέρµερα µήσατο ἔργα, 
Ἠδ, αἳ Ἰηδίά 5 θα οκοθρεταπῖ, ορδίς: ν. 54Ρ. Δ. 301. 8ᾳ.---- 203, 3, 4. ΔΒΟΓΙΙΠΙ φοᾖ- 
Ί6ππε νονθε: ιοά απα]ε Παθπῖξ, οκ Ἡ. ]. ἀῑδοςς.----208. 81 αὖ αίονα Βὐπιοθηξῖς Ῥατίθ ἵπ- 
οεδκογιπέ: πθορςςε οσί οίίαπῃ ἀῑς 5αρεγίογε Ῥασπαπα αὐ πέγαηιιο Βοθηδῖς Ῥατία ε5ςε Γ8- 
οἵαπα, απαπάοφιἰάθπα. οβδογάπη οαάανεγα ραδδίπι 101 Ἱασθραπί. Φιοά Ροΐεςέ 5δρίοοΠΙ 

Γανογε, ἴποῖίο απ α Ροδία, οαδίτα Αολίνοτατα α]ίγτα Βπποθπίοπα α Ῥογθα] Ῥατίο 
οχοιγτ]ςδθ, αξ απιπ]ς Ιηίτα οαδίτα τθοθρίιι5 θσσεί: Τία νετο πιο]οσί αλα αὈογίαπανς 
Ἰαιά Γασ]ε {ο]]επάσ». 

σταρχος δέ φησι, τὸ φονεῦσαι Ἕκτορα. στρέφων. Μήσατο.] ᾿Ώβουλεύσατο, διε- 

οὓς. Σπεῖο.] "που, συνακολούθησο». πράξατο. 209. Πρόφρασσα.] Πρόφρω», 

286. Πρὸ ᾽Αχαιῶν.] Ἡρὸ τῶν λοιπῶν πρόθυμος. Ἰ, η πειρῶσα προφράζεσθαι τὸ 

Ἑλλήνων. ἢ ὑπέρ. 287. ᾿Ασωπῷ.] Α- µέλλον. 302. Ῥέξω.] Ἱερουργήσω, θύ-- 
σωπὸς, ποταμὸς ἨΒοιωτείας, πλησίον Θη- σω. Ἠνο.] Ἐνιανσιαίαν, γέαν. "Ένος 

βῶν. 358. Αὐτὰρ ὁ µειλίχιο.] “Ὁ δὲ γὰρ, ὁ ἐνιαυτός. 3203. ᾿Αδμήτην.] ᾿Α- 
Τνδεύς, φησι, προσηνῇ καὶ πρᾷον λόγον δώµαστον, νέαν, ἄζευκτον. 304. Πε- 

ἔφερε τοῖς Θηβαίοι. ἀππει γὰρ προκή- µριχεύας.] Περιχέας, περιθεές. 308. 
Ρυκευσόµενος περὶ διαλύσεων καὶ εἰρήνη. "Αμ φόνον, ἂν νέκνας.] Διὰ τοῦ φά- 

980. ὪΑψ ἀπιών.] ᾿Ανερχόμενος, ἐπι- νου, καὶ τῶν νεκρῶν. Διά τ᾽ ἕντεα, καὶ 
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Οὐδε μεν οὖδε Τρώως ἀγήνορας εἰωσ᾽ Ἕκτωρ 

εὔδειν ολλ᾽ άμυδις κμκλήσκετο πόντας ὠρίστους, 300 

ὅσσοι ἔσον Τρώων ἡγήτορες Ί9ε μέθοντες" 

τοὺς ὄγε συγκαλέσας, πυκωνην ἠρτύνετο βουλην' 

Τίς κέν μοι τόδε ἔ εργον ὑποσχόμενος τελεσειε 

δώρω ε επὶ μεγόλω: μισθος. δὲ οἱ άρκιος έσται" 

δώσω γαρ θίφρον τε, δύω τ' ἐριαύχενας ἵππους, 895 

οἳ κεν ἀριστεύωσι θοῇς επὶ νηυσὺν Αχαιών, 

ὅστις κε τλαίη, οἳ τ᾽ αὐτῷ χυδος ὦ αροίτο, 

νηῶν ὠκυπόρων σχεδε ον ἐλθέμεν, ἔ Εκ. - πυθεσθαι, 

πε φυλάσσονται νηες θοαὺ, ὡς τοπ άρος περ, 

7, χείρεσσι ὑφ᾽ ἡμετέρησι δαμέντες, 81ο 

.- (Αουλεύουσι μετα σφίσε, ον έθελουσι 

νύκτα φυλασσέµεναι, παμοαν ἀδδρεότεε οινῶ. 

9 Ὡς ἔφαθ' οἱ ὃ ὥρα πάντες ἀκὴν ἐγθοντο σιωπή. 

ἦν δε τις εν Τρώεσσι Δόλων, Εὐμήδεος υἱος, 

κήρυκος θείοιο, πολύχρυσος, πολύχαλκος" 815 

ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακος, ὀλλα ποδώκης᾽ 

316. Εεῖδος. 

σ00---137- Δ]θενα εχ ρατίο Ἡοοίον οἰγοιπηδρία 6, φπθπα αἆ τες ΑοπίνογΙπα κρεοι]αῃ- 
ἆας πηϊέαί, 16, ααἷά ΠΠ οππα ππακῖπαθ Ῥατοπέ, τοφοῖφοαῦ. ΟΒετί 5ο Ώο]οπ, οὐ Αοἰ]]]ής 
Θ01105 ογγππ(αϱ ἰδῖ κρι]αέας Ῥνο Ῥγωπηίο, ΡτοβοΙδοῖ(ς, 

Άοο. ἄμυδις κικλήσκετο" συνεκάλει. (πα νους ἨΗοπιθτΙς πθῖέασ φἰθίπη 3902.--- δώρῳ ἐπὶ 
µ. 46 1διι του ἐπὶ, οοπάΙήοπε Ῥτοροδίία, Ίαπη νά ης: 1. 508.---2ο7. οἳ τ) αὐτῷ κῦδος 
ἄροιπο Ιπίογ]εοία 65ο ρυία: παπα Παπροπάα: ὅστις κε πλαίη ἐλθεῖν.---300. ἐκπυθέσθαι (εἰ) 
Φὲ φ.---α1τ. οὐδ' ἔθέλουσι, ΠΟΠ. 5δπθηί, 564 τθυαδαΠί, ΠΤΙ νἶτος ἀθβοῖαπί, (διὰ) νύκτα 
φυλασσέμεναι, εχοπ)ίαδ αμενο, (6 5αρ. 158) ἀδδηκόπες βαΜαΒ, Ἰάεοιιο οοη[θο εδ- 
ταπηηῖς ϱρταν]ριι5 (ν5. 98). Ῥοεία ἆπο ροπῖέ, παπα εχουδίαδ ασαπί, απ΄ οπηαπίς 
απῖα ἀἰδοθδδιτη πποἰππίας, Ἰάδοφιιο 4ο εχοαῖς της διαπέ 5ο1ΠοΙ, ναι, απία νήρας 
οχ]αιδ 5ΟΠΊΠΟ ορργοδῖ διιηέ. 

315. Ὠο]ον Ειπιοά]ς Ε. κήρυκος βεί ἴσιο, 861 αΙπαρ]. οκ πι], 56ιι τιέ ος ΙδίογΙτη Ἠοπα παπι 
5θηδ 5αῦ5]ς ποῖο φαπο(αεῖςς αξ ἱερὸς κρυξ. ν. πα Α. 394:---316. εἶδος μὲν ἔην κακός, 
αοοϊρίο, ἰοίο οογρονῖ Παβίζι, οναί Ππαῤθ]]]ς, ἐοπιῖς, οκ], ποπ Ἰαυουαί νιπὶ απ Π(ατῖς 

803. τόδε Εέργην. 394. δέ ἔοι. 307. Γοῖ τ’. 

Φύξω βουλείουσι.] Περ φυγῆς 

σκέπτωται. 312. Φυλασσέμεναι.] Φυ- 

µέλαν αἷμα.] Διὰ τῶν ἐντέων, ἤγουν 34 ΓΙ. 
τῶν ὅπλων, καὶ µέλαγος αἵματος. 20990. 

Οὐδὲ μέν] Οὐ μὴν δέ. 39ο. "Αμυ- Ἱλάσσευ. ᾿Αδδηκότες.] Τεταλαιπωρηκό- 
δις.] Ὁμοῦ, εἰς τὸ αὐτύ. 394. ᾿Αρ- τες. ἢ, ἀηδῶς διακείµενοι. φυλάσσοντες. 
κιος.] Αὐτάρκης, ἱκανό. 395. Ἐριαύ- 314. "Ἡν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων.] 

χενας.] Μεγαλοτραχήλους, στολίους, ἀπὸ 

µέρους. Τὸ ἐρζ γὰρ µόριον ἐπὶ τοῦ µεγά- 
λου τίθεται. ὡς καὶ τὸ ζᾶ. Καὶ ἐνταῦθα 
δὲ τὸ ἀσύνετον τοῦ Ἕκτορος φαύεται, 

᾽Αχιλλέως ἵπ- 

αὐτῷ λαβεῖν. 

ὑπισχνουμένου τοὺς ποῦ 

πους, οὓς οὐκ ἦν ἐπ' 

Διατί κήρυκα πλούσιων εἴρηκε τὸν Δόλωνα ; 
Κήµυκα μὲν οὖν, εἰς τὸ εὐχερῶς ὑπα- 

Πλούσιον δὲ, εἰς τὸ δυνηθῆναι 
ἑαυτὸν Ἀντρόσασθαν, Πιδώκην δὲ, ἐπ᾽ 

ἐλπίδι τοῦ φυγεῖν τοὺς διώκοντας. 316. 

Εΐδης μὲν ἔην κακές.] ᾿Ληδῆς ἦν τῷ προ- 

κούειν. 



πτλδιςς. ΙΔΙΑΔΟΣ Κ. 4ἱ7---344. 475 

αὐταρ ὁ ̓ μεῦνος ἔην μετα πέντε κασιγνήτησι΄ 
ὃς ῥα τότε Τρωσί νο κονὶ Ἕκτορι είπε παρωστος᾽ 

Ἕκτορ, ἐμ ὀτρύνει κραδιη καὶ θυµος ὠγήνωρ 
- 

γήων ὠκυπόρων σχεδον ἐλθέμεν, ἔ ἔκ τε πυθέσθαι. 420 

ἀλλ ὤγε, μοι τὸ σκήπτρο ἀνόσχεο, καί μοι όμοσσον' 

ἦ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ̓ ἅρματα πουμίλα χαλκῷ 

θωσέμεν, ὃν φερεουση ἀμύμονα Ἠηλειωνα" 

σοὶ ἐγὼ οὐχ ὅλιος σκοπὸς ἔσσομαι, οὐδ᾽ ὠπὸ δόξης. 

τόφρο γαρ ἐς στρατον εἰμι διαµπερες, οφρ ἂν Ἱκχωμαι 3556 
ὧσ ο 

γή Άγαμεμνοεην, ὅθι που μέλλουσιν ὄριστοι 

βουλας (ουλεύειν., ἡ η φευγέμεν, ἠὲ µώχεσθαι. 

Ὡς φορ" ὁ ὃ εν χερσὶ σκηπτρον λαβε, καί οἱ ὄμοσσεν' 

ίστω νον Ζεὺς αὐτὸς, ἐργδουπος. πόσις ρης, 

μὴ με τοῖς Ἱπποιση ὠνηρ ἐποχήσεται ἄλλος 3390 

Τρώων" ἀλλά σε φημὶ διαµπερες. ὠγλοϊεισθαι. 

ὋὪς φατο, καί ον Επίορκον ὠπώμοσε τὸν ὃ ὀρόθυνεν. 

αὐτίκα ο αμφ ὤμοιση ε(θώλλετο καμπύλα τόζω" 
ϱ αλ εν ο / 

εσσατο ὃδ ἔκτοσθεν ΡέΥΟΥΝ πολιΟίο λύκοιο, 

318. Ἕκτορι Γεῖπε. 325. καί [οι. 334. Γέσσατο. 

ίαζαταπας πα ]απα τοῦισ, πθο νγπίεια: Ἰασίοπιις Ιπιρθ]]ς οτας: οι δὲ ρα ἀῑοίιτ 
κακός. ἃϊ ἴάεπι ροάυτη ορ]ετῖέαίο να]ευαί. Ὑοίοτος {απιθη κακὸν ποοθροτιιπέ ἀθβοστηεπι. 
---331. τὸ σκΏππρον ἀνώσχεο. οκ ΠΙΟΤΘ είς 51Ρ. Ἡ. 412.---324- οὐδ ἀπὸ δόξης, Ἁ]ας, 
απασΏ φπθπα ἴπι ππο [ουε ορἰπαρατίς εν εκρεσίαρας: 5εά τονροπάθρο εχρεοίαοπὶ έπος 
ετο δρεοι]αίου, απα]θπι πο ορία5 6956. ΟπΠΩΠΙΠΟ οοπβάθη» οἳ Γοπιογαγίαδ Ἠοππο ἴπ 5θ0ᾳ. 
σόφρα γὰρ είμι, εἴσομαι εἴο, 

328. ὁ δ ἐν χερσὶ σκήπσοον λάβε. αἴηα] Ἱαδίατη Ίαπι απίθα Ηεοίος τπαπα (επεραί 2 τί- 
Ῥοΐε νετὺα Γαοῖθῃς Ιπ 6οΠδθεςα. Αἲ πο (ατρανῖς αδίατα, απαπα Μεπεῦαί, πππο αρ- 
Ῥπεμεά ας οἱ φιιδιΠέ, ἀνέσχετο, αί ν5. 321. τοραία» ογαί. ἴστω Ζεὺς ν. 84 Τ. 208.--- 
331. ἀγλαιεῖσθαί σε Ἀο. αὐτοῖ,. καλλωπίσεσθαι. Ῥτο νη]ρατὶ: ἴο 605 6556 Παρίσασυτης 
πΠΟ οππα ποβῖοπο αἀᾗαποία καρετΏΙεπΏῖς οί ρ]ασθηῖς ἱρῖ ἴπ το νοὶ οσπαί εχἰπαῖο,---- 
332. ἀπώμοσε. ]αταν]ί, νοτυὶς ]ηφεῖς τθοϊέα(ῖς, ἐπίορκον, 14, (1ιοὰ ονθη ατα ποπ ογας Ἰα- 
ὑζασαπας αοάφαθ Ῥγορίετθς πιος αρρατίθαγαπα οταίς ἴθππθτο 6996 ᾖαπαζαπη. ἨοἨ ντο, 
Ρεν] αγανιῖς, τὲ Ἠτηοςϐ ποίανῖε πιαἰς νου. τὸν δ ὀρόθυνε, πιὲ Ἰετ αοοε]ετατοί 
Ἱππρι]τε, 

/ ”” » ον .” σώπω. ᾽Αλλὰ ποδώκης.] ᾽Αλλ ὀξύς. «χήσεται.] Ἐπιβῃ τῶν ὀχημάτων. 331. 
-. ψ . .. .- 3 317. Μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνή- ᾿Αγλαϊεῖσθαι.] Καλλωπισθῆναι. 332. 

πησυ.] ᾿Αντὶ τοῦ, μόνος ἦν ἄρῥην. 3422. ᾿Επίορκον ἀπώμοσεν.] ᾿Ἐπιώρκησε. ᾿0- 
: ῇ , ͵ Ἡ µέν.] Ἡ µήν. ὄντως δή. 324. Σκο- ῥόθυνε.] Προέτρεψε, παρώρμησε. 394. 
πός.] ἹΚατάσκοπο. Οὐδ ἀπὸ δόξης.] Πολιοῖο λύκοιο.] Λευκοῦ, τεφρώδους. διὰ 

Οὐδ' ἀπὸ δοκήσεως, καὶ εἰκασμοῦ. 325. τὴν τῆς χροιᾶς ἰδιότητα. Καὶ γὰρ Πε- 
΄ - υ 

Ῥόφρα γάρ.] Ἔως τούτου γάρ. Διαμ- λίαν φασὶν ἔνθεν ὠνομάσθαι. Τυρὼ γὰρ 
, : 8 , 

περές.] Μέχρι τέλους. 396. Μέλλου- ἢ Σαλµωνέως, γεννήσασα δύο παῖδας ἐκ 
σι».] ᾿Εαίκασι. 3390. Ἱστω.] Τιγνω- Ποσειδῶνας, παρὰ τοῖς ᾿Ἐνιπέως τοῦ πο- 

- ο « 1. τν 5 σκέτω, μάρτυς ἔστω. 330. Μή μὲν ταμοῦ ῥείθρις κατέλειπε. "ὸν μὲν οὖν 

τοῖς.] ᾿Αντὶ τοῦ, οὐκ ἂν τούτοις. Ἔπο- ἕνα κύων, ἀφαιρεθέντων αὐτῆς τῶν τέκ- 

ΝΟΝ. 1. 435 



474 ΙΔΛΙΑΔΟΣ Κ. αὐς---149. Τωπῖης ες 

Δ ορ) ν ΄ / ιά ἃἳ 2. 3/ 

τμ δ) επὶ κτιδεην κυνεην' ἕλε ὃ :ὀξυν ἄκοτα. 335 
(8η ο) εναν προτὶ ρπας ἀπὸ στρατοῦ. οὐδ' ὤρ' ἔμελλεν 

ελθὼν ἐκ γηων ἂν” Έκτορι μύθο ὠποίσει. 

ολλ ὅτε δη ῥ ρ ἵππων τε καὶ ὠνδρῶν κάλλιφ όμιλον, 

(8η ῥ ρ ἂν ὅδον μεμαώς' τὸν δὲ φράσατο προσιόντα 

Διογενής Ὄδυσευς, Διομήδεα δε ο αυ 

Οὗτός του Διόμήδες, ἀπὸ στρατοὺ ἔρχεται ὠνηρ, 

οὐκ. οἵδ, ἡ νῄεσσιν επίσκοπος ἡμετερηση», 

ἥ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνειώτων. 

αλλ᾽ εμέν μιν πρώτα παρεζελθεῖν πεδίοιο 

τυτθόν ἔπειτα δε κ᾿ αὐτὸν επαϊζαντες ἔλοίμεν 

καρπαλίµως' εἰ δ ἅμμε παραφθαώσι πόδεσσιν, 

αἰεί μυ ποτὶ νήας ἀπὸ στρωτόφι προτιειλεῖν 

έχει ἐπαίσσων, μη πῶς προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ. 

Ὡς ὥρα φωνήσωντε, πώρεζ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι 

347. προτι[ειλεῖν. 

945 

34ο. προσέξειπε. 342. οὐ Γοἳδ.. 
348. προτὶ Γάστυδ᾽ ἀλύξη. 

835. κτὶς 6πᾶθπι, (198 Ίχπις. 4θ ϱα ν. Απίδίοῦ. Ἡ. Απίπη. ΤΝ. 6. εκ. Ψἴνενναπι 
Ἱπίευρταίαπίν ἀβεοπ επί θιις αλ], οἵαπι ἨῬιοπο οἱ οπής Ποβίτιη Πἱν ἵπ ϱο 
αρποφοῖ Ρυίαηῦ. Ῥε]]ής θἷας. α]]ς Ρτορίου πὴν δασύσητα, κυνέη ΠΠΡΤΟΡΤΙΘ Ἱι. Ἱ. βα]οα 
ΟΠΙΠΙΠΟ, Ἱππρτορχίε 4ποϱ18 ἀῑσοία5 ὤκων ἠπουλαπης οἱ 1πῇ, 4Ρ09: κακά γ δόρυ μακρόν. 

Άτοις απίθπα ο] αιδιῖ 65ο ροίθτῖς ποσα, νς αδνθηπασίδ. ΑΤΟΙΠΙ ΓΑΠΊΘΗ 1Ἴγβεες 
4ποφ1ε βηπηκεγαί 5ρ. 2609.---336. οὐδ ὤρ ἔμελλεν. αγβοϊιπα ροβστα, ΠΊΠο φαΐ πο- 
σαπη, 1π. ΗΟΠΙΕΓΟ {πππθπ ποίαβ]]θ, (απάτη Ῥηίπιο αποίοΓ6, πιονθπά1 απΙππατα οἱ Ἀάνετ- 
{οπά] αἆ δοηιιθηίθπη ϱΗδΗΤΗ. 

338---364. Πποᾶϊε Ἐοῖοι ἵπ [Ἴγεκοπι οί Ἐϊοπιοάθνη κ)ὶ ομνίο5 Γασΐο5ς αιῖ θ1πι 
Ῥγορίθγρτθδριιπι αἀοτίῖ α ἴθγρο νθτειις Αοπίνογιπη οπδίτα απίθ 56 αριιηζ. 

344. τρις Ῥοεία οπή σα] άππα [γαρ α ἴθγρο Ἰηδίαπά1 οἱ νεινις οπδίτα Λολί- 
ΝΟΓΙΠΗ (νζας) αρθπά1.---3460. σὺ µέμνησο προσιειλεῖν Ἰ. ϱ. προσείλει, συνδίωκε, οοατοίαίαπα 
Ἀάπιονθ πανίνας, οχο]Ιδια α- οπδίτῖς καῖς. πι] ον οοπβί]ππα Αολ]ή5 ἴπ Ῥετεθ- 
απεπάο Ηεοίοτο 118. Χ. Τ04.. 5ᾳ- 

µίαν συλλαβὴν οὔτε συστέλλεται. ᾿Α/- 

κεῖ γὰρ τὸ τίς. Ετιδέην.] Ἐξ ἴκτιδος 

δέρματος πεποιηµένην. "κτις δὲ ζῶον ὁρ- 

/ Ν ” Ν ον 

ων, παρέχουσα θηλὴν, ἔτρεφε. τὸν δε 
: ρ 
ἕτερον ἵππος κατὰ τὸ µέτωπον ἐπάτησεν. 

” ’ 

Ἐπελθόντες οὖν οἳ ἱπποφορβοὶ, ἀνελόμενοί 
ν ον εν η τε τὰ παιδία, ἔτρεφον, καὶ ὠνόμασαν, 
3 ον 

τὸν μὲν, ἐπεὶ ἐκ συνδρομῆς αἵματος ἐπε- 
λιώθη, Πελίαν τὸν δὲ ἕτερον, ἐπεὶ κύων 

335. Κρατὶ δ' ἐπὶ 
ο ας 
ἀρχη. Ἐπει ἐν 

Τοῦτο δὲ κατὰ 

αν ιό. 

κατηλέησε, Νηλέα. 
, ο 

κτιδέην.] ᾿Απὸ τοῦ κ ἤ 
ο, νο κο 
ἑτέροις καὶ, ἰκτιδέην. 

ορ 
ἀφαίρεσι τοῦ ια λέγεται παρὰ τῷ Ποι- 

- ” ΓΩ ε τ/ σ 
ητῃ. ᾿κτις γάρ ἐστι. ὡς Νίκανδρος 

5/. δν Ν Ν 1. 

Ίκτιδος ηῦτ᾽ ὄρνισι. Τὸ γὰρ μονοσύλλα- 
./ 3/, 

βον οὐ δύναται κατὰ ἑκτασιν, οὔτε κατὰ 

Οὐ γὰρ ἐκτείεται συστολὴν λέγεσθαι. 
Ταῦτα γὰρ ὑπὲρ ὡς κρηπῖδος, ψηφῖδος 

νιθοφάγον, καὶ πανοῦργω, μεῖζον γαλῇς» 

καὶ ῥασύσερη, ἄλλως δὲ παραπλήσιο». 

Οἱ δὲ τὴν ἀγρίαν γαλῆν εἴπον. 3358. 

Κάλλιφ’.] Κατέλιπε. 3390. Φράσσα- 

το.] Είδεν, ἐνόησε. Κατάχρησις, ὁ τρό- 

πο. 345. Τυτθόν.] Μικρό. Κυρίως 

δὲ ή λέξις τίθεται ἐπὶ τῶν βρεφῶν, οἷ- 
ονεὶ τίτθιο. 346. Παραφθαίησι.] Πα- 
ῥραδράµοι, φθάσοι τῇ ταχυτῆτι τῶν πο- 
δῶν. 347. Προτιειλεῦ.] Σννελαύνε, 
συνδιώκεν. 348. ᾽Αλύξη.] Ἐκκλύῃ, 

ἐκφύγῃ. 349. Πάρεξ ὁδοῦ.] Ἔξω τῆς 



ΜΗ” κ. ΙΛΙΑΔΟΣ κ. 359---350. 

κλιθήτην' ὁ δ) ᾱρ ὦκα παρεδραµεν ἀφραδήση. 

ἀλλ ὅτε δη ῥ) ) ἀπεην, ὅσσον τ' Επίουρα, πέλονται 

ἡμιόνων, αἳ γάρ τε [5οῶν προφερεστερα! είσιν 

ἐλκέμεναι νεισιο [λαθείης πηκτον ὥροτρον" 

τὼ μὲν ἐπιδραμετην. ὁ ὧρ ἔ ἔστη δεῦυπον ὠκούσας" 

ἔλπετο γαρ κατα θυµον, ἀποστρέψοντας ἑ εταίρους 

εκ Τρώων ἰέναι πάλι», Ἕκτορος ὀτρύναντος. 

ἀλλ) ὅτε δή ῥ α ἄπεσαν ὄουρηνεκες, ἢ καὶ έλασσον, 

355 

οτε 

γνώ ῥ' ρ ἄνδρως δµίους, λαψηρα δε γούνατ᾽ ενώμα 

φευγεµεναι’ τοὶ ὃ αἴψα διώκειν ὠὥρμηθησαν. 

351. ἐπίουρα. 354. νι]ς. ἐπεδραμέτη». 355. Γέλπετο. 

350. παρίδεαµ: εν ἀφραδίησι" ἁβραδέως. πση Φιίίος . σοι, ποπ αππιαάυσγίθηδ οὐ φρα- 
σάµενο; αὐτοὺς, ἐὑπιργιάθηδ.--τῇ5 Ἱ- ἔπίουρα. τὸ οὖρον νε] ἐπίουρον, ΝΡΕΕΙΙΤΗ ἀθνίβνατε 60- 
ἀεπι πποᾷο 41Ο δουρὸς ἔρωὴν Ψ. 530. 5Ιἶ8 οοπκίαὲς Ἱ. 8) ὅρος ἑουπηίηιις, ]. αἲ ὁ ὄρων ἀπποζυπα, 
ας εἰς στὸ ἔρμημα. Ίου με [νο θίαίη Ἡ. 491: ανσκου οὖρα οἱ 0. Θ. 124. οὖξον ἡμιόνοιν. 
ὅσι ἆπῃην ἐπὶ πόσον» ἐφ᾽ ὅσον πέλονται τὰ ἐπίουρα, νε] τὰ οὗὖρα, ἡμιόνων. αι ίε, ργωίθγ- 
Έτόνδις 605, γαι ἰαπίιοι Ἱπτετνα]]απα ργουδεἰκδεί, φιαπέιήι τὸ οὖρον, Ππίθγναλ]απα 56 
ὄρμημα, αοἰιις πιιζαγιά, εδὲ: Ἡ. 6. οπα 1ο θ99οί ΡτορτεδδΗ5 πζπης απαπέαπα, ΡΥΟ- 
ατοὐ Παπίας πι αγαΐτο ᾖαποῦ απο αοας ραία, 5α]οο Ῥος ασταπα ἀποίο. ἐπὶ νειοῖο τέλ- 

σον η, Σ. 547. νὰ τε]ῖηιια αἳ γάρ τε απ οΥΠαΠΕ. ΒΙΠ νοτο ως οοπιραταβίοποπα 

Ἰρδαπα ἀθιογπαίπαες αξ τη ής α]ουπα Γαοϊδηίῖθιας ἴπ. ρτορίπφιο αἰίογαπα 5α]ουπα. ἀπσας 
Ἱαραπα Ῥουση, ἔαπα 5θηδιις5 θδὲ: φαπέπαι πι απίευεγέτιιέ 40065 5πῦ οχίτειηη. 5α]οἱ 

Ἠπαϊίοια,  Αἰἴοταπα Ἰαπο Ατκίατομθαπα ταβίοπεπι 5δηπαπίας {θγς τουθηίῖοτος, Ώασεγ. 
Ῥορο, αἱ. πηκτὸν ἄροτρον νο] αμαίοηια5 οπιπίπο ρανΏριις οοπαραοξιπα οδί αγαϊτητη : ναι 
απία οδὲ εἰπαρ]ος εἴ οοπιροφίέαπα αγαίσιτη : αὐτόγνον οί οοπαροβίέαπα, πάπο πηκπὸν, Ἡε- 
εἱοί. ᾿Εργ. 434: Ώον α]θα ρτιπι, νειὸν µαλακὴν, νΙάθΡΙΠΙΙΣ5 Σ. 541.---355. Ἀοη ΠΟ 
πποάο. 5οη{θηεἷα» ἠαπουπτα ει Ἱπζεγριιποῦῖο Βοτὶ Ροΐο5. Ῥταίοτο επι, 4158 Ροδέ πάλιν 

οοοσαίασ: ἔλπετο ἑπαίρου» ἐκ Τρώων {έναι ἀποστρί έψοντας πάλιν 5ο. αὐτὸν, Ἔκτορος ὁ ὀπρύ- 

γανπος.----357. (υπα Ἱπίτα Ἠασία ]ασοίαπα νοπίςσοηζ. 

ὁδοῦ. 35ο. Κλιθήτην.] Κατεκλίθησαν, ρέστεραι.] Ταχύτεραι, κρείσσονες ἐν τῷ 

ἐκρύβησαν. ᾿Αφραδίῃσιν.] ᾿Αβουλίαις, ἁἀροτριᾷν. 353. Νειοο.] Διὰ νειο. 
. ,. ευ ο υ, ΄ κ. . / Ν / ” « Ν ώ . 

ἀγοίαις. 35Ι. ᾿Αλλ ὅτε δή ῥ' ἀπέην ἨἈΝειὸς δέ ἐστι η νεωστὶ Προτριασμένη 

ὅὕσσον τ᾿ ἐπίουρα πέλονται Ἡμιόνων.] Ὁ- 
ανα - οσα, 

πὀτ᾽ ἄν, φησι, τηλικοῦτον αὐτῶν δεει-- 
/ / 

στήκει, ὅσον γίγνεται διάστηµα ἡμιόνων 

ἐν ἐπιστροφῇ ἀρουρῶν. Οἱ γὰρ ἀροῦντες 

τοῖς μὲν ἰσχυροτέρις ζεύγεσι µεγάλας 
.. Δ ε Δ / Ν ε 

ποιοῦσι τὰς ἁμαξικὰς, φθάνουσι δὲ ὡς 
δρ, σα, ο ΕΕΗΜΕΕΙ 
ὀξύτεροι αἱ ἡμίονοι τοὺς βίας ἐν ἀρότρῳ. 
. / σα « ΄ ᾿ / Ἐπίουρα.] Ὅρια, ὁρμήματα. ᾿Δρίσταρ- 
χος οὕτως ἐξηγήσατο. "Ὅσον, φησὶν, ὑφ' 
ο Ἄ ”- ε / ευ / ΕΕ} 
ἐν καὶ ὁμοῦ ὑπό τινος ἀφεθέντος καὶ ἀπο- 
λυθέντος ζεύγους καὶ ζεύγους 
1. ) 

ἄλλου βοῶν, φθάσωσι καὶ προλάβωσι 
τοὺς βοῦς αἱ Ἠμίονι, (ταχύτεραι γάρ 

εἶσι τῶν βοῶν,) τοσοῦτόν, φησι, ἐάσαν- 

εκ) 
ημιονω», 

τες διάστηµα παρελθεῖν τὸν Δόλωνα, µε- 

ταστραφέντες ἐδίωξα». 352. Προφε- 

στι γὰρ ὁ λόγος 

.. Ν ” ντ Δ /. 

γη. Πηκτὸν ἄροτρον.] Τὸ τὸν γύην προσ- 

πεπηγότα ἔχοντα. Αὐτόγυον δὲ, τὸ ἐξ 

αὐτοῦ µωόξυλο.. Καὶ Ἡσίοδύς φησι" 

Δοιὰ δὲ θέσθαι ἄροτρα πονησάµενος κατὰ 
” 

πετο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας 
ς ” ε ΄ 3.” /' “ 

ἑταίρους Ἔκ Τρώων Μέναι πάλιν Έκτορος 
3 / ν. /. ΔΝ Ν οἩ. ΄ 

ὀτρύναντος.] Στικτέον μετὰ τὸ ἐκ Τρώων. 
” - Ν α / 
Ηλπιζε γὰρ ὁ Δό- 

λων, ἑταίρους αὐτῷ ἐκ Τρώων ὑπάρχει», 

ὥς, κελεύσαντος τοῦ Ἕκτορος, εἰς τοὐπίσω 

αὐτὸν ἀποστρέψαι. ᾿Αποστρέψοντας γὰρ, 

ὀπίσω καλέσωτας. 357. Δουρηνεκές.] 

Δόρατας βολὴν, δόρατος µῆκο. 358. 
Δηΐους.] Πολεμίους. Λαμψηρά.] Ταχέα. 

Ἐνώμα.] ᾿ἘΕκένει πρὸς φυγήν. 3590. 

το 

ος, σαι λ / 
ΟΙΚΟ» Αὐτόογυον, και πηκτογ. 



476 ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. -26ο---17ς. Ππροσκη 

ὡς δ᾽ ὅτε καρχαρέδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης, 

ἢ κεμάδ. ηε λαγωον ἐπείγετον ἐμμενὲς αἲεὶ 

χῶρον ὦν ὑλήενθ, ὁ δὲ τε προθέησι μεμηκώς" 

ὣς τὸν Τυδείδης, ἠδὲ πτολίποβθος Ὄδυσσευς, 

λαοῦ ἀποτμήξωτε, διώκετον ἐ έμμενες αεί. 

ἀλλ ὅτε δη τόχ’ ἔμελλε μιγήσεσθαι φυλώκεσσι, 
φεύγων ες νήας, τότε δη ενος ἔμβωλ ᾿Αθηνη 

Τυδειδη, ἵ νου μη τις ᾿Αχοιῶν χαλκοχιτώνων 

φθαίη ἐπευξάμενος Θαλέειν, ὁ δὲ δεύτερος ἔλθη. 

θουρὶ 9) ἐπαΐσσων προσέφη κρωτερος Διομήδης" 

Ἠε με, πέ σε θουρὶ κιχήσοµαι' οὐδε σέ φηµι 

ον έμης ἀπὸ χειρος ἀλύξειν αιπυν ὀλεβρον. 

Η ῥα, καὶ έγχοε ὠφήκε;, ἐκὼν ο ἡμαρτανε φωτός᾽ 

Φε ξντερον δ᾽ ὑπέρ ὤμον εὐξόου δουρὸς ὀκωκὴ 

εν γαίη επάγη' ὁ ὃ ὥρ ἔστη, τάρβησεν τε, 

βαμβαίνων, ὥρα[θος δὲ διω στόμα γίνετ ὀδόντων, 

36ο 

865 

ΦΙΚΘ) 

375 

36ο. κύνε Γειδότε. 872. ἀφῆκε, Γεκών. 

86ο. ἐπείγετον, Ἰ. Ἱ. διώκετον. ΘΟιιοά 5θηιϊθαγ νς. 262. Ιπη ΙΙ προσρέχει µεμηκώς. 
5Ο0ΠΟ νοςῖς οἵ Ῥγορτίο ναρ]ῖοπίϊ βπα], 1Π8. ΤΙ. 460. 1ά81ή µακών. 

36ς---3890. Ἰοἱοποπ1, πο ἵπ οχοι)ίαΒ Ιγγαοταί, οὲ σ]ογῖα οαρθῖ ροσα]αίοτίς αλῖς οεᾷθ- 
τοῖ, Γ)ἱοππθάς», Ἰαδία επιῖδρα, Ῥογίθυγ]έιπα οοηβ]κίθς οορ]έ δἳ οπροποτθ «15 τεκοῖδοεγα 
οκ ϱ0 νο]]οί. 

368. µιγήσεσθαι φυλώκεσσι εκ Ρετραίιιο Ῥοθίεβ δι, συναντᾷν, εἰσπεσεῖν, προσελθεῖν, Ἠ16- 
γϊίον αππέοπα ἀῑσία 15 βδηαπίας 267... Μίπθτνα πονιπα τοβι 1ρ8ί Ιηδ]αντέ 5ο]. ταέ 
Ἱπίθηίογθ οπγδ ἵπ ΘΙπ ΓΘΥΓΕΙΙΣ, ΘΙΠΠΠΙΙ6 αὐθηρογαί, ἵνα µή τιει---308. φβαίη ἐπευζά- 
µενος, πιο απ{ευεγίαί οζογίαπαῖο, Ἡ. 6. πο ροβδεί ρνῖου σ]ον]απί, βαλεῖν αὐπόν. Ῥτο να]ρατὶ 
μή σις Φθαίη νο] φβάνοι βαλὼν αὐτόν. νο] µή τις ἐπεύξηται φθάναι βαλών. Ἰ. 6. ἑαυτὸν φθά- 
γαι βαλόντα, 8611 ἑαυτὸν βεβληκέναι πι Ταπι 1] 2690. σὺν δουρὶ ἐπαίσσων, 

Ῥπία, λαδία οἰαία αα Ἰοίπα ἵσπάθης, 
372. ἑκὼν δ ἡμάρτανε φωτὸς, νῖναπι οπρθγο οπρίοη8 οππῖποπα, φοἰφοίαπα] ο8158α 4θ 

οπδίτῖς Ἐτο]απογαπη. Εγπ. Ἠαδία χα πηϊ απίρ ἵρνιοπ: ΠΟΠ ἃ ἴθτρο. 
3785. βαμβαίνων Ῥα]ιιΊθιις Ῥποο πιουθ. ἨῬ]οι 14. ΤΥ. ϱ. βαμβαίνει μὲν γλῶὠσσα.---3Τ7- 

θῶπον τὸν Δόλωνα. 

Οὐκ ἔστι μέν τοι Αττι- 

᾿Αναθεώρησιν γὰρ 
Φευγέμεναι.] Φεύγει». 36ο. Καρχα- 
ρόδωτε.] ᾿Ἐπικαμπεῖς ὀδόντας ἔχρντες, ἢ 

λαφύσσετον. 
κῆς δυϊκῆς σημασίας. 

τραχεῖς. ἸΚαρχαρὸν γὰρ, τὸ τραχύ. ϊ- ἔχει πληθυντικήν. Τὸ γὰρ διώκετον, ἂν- 
δότε θήρης.] Ἔμπειροι θηρατικῆς. 361. ᾖτὶ τοῦ ἐδίωκον κεῖται. Ἰαὶ τὸ, ᾿Ανδρά-- 

Κεμάδα.] Νεωγνὸν ἔλαφον, ἢ δορκάδα. 

Ἐπείγετο.] Θορυβοῦσι διώκωτες. 364. 
” ΄ ει] / /. 
Ἀποτμήξαντε.] Αποταμόντες, χωρίσαν- 

τα, ͵ 2 - 
τες. Λαοῦ ἀποτμήξαντε, διώκετον.] Τοῦ 

ος ο. 3. / Φον 35.7 

Τρωϊκοῦ Όχλου χωρίσαντες, αὐτὸν ἐδί- 
ν ρ δλ εκ / / 3 Ν ω ὠκο. Ἱρία δὲ ῥήματά εἰσι παρὰ τῷ 

Ποιηπῇ, τὸ τοῦ παρῳχημένω δυϊκὸν τρί- 
.ω ”! -- 

τον εἰς ον ληγον ἔχοντα παραλόγως. Τοῦ- 
το, καὶ τό ᾿Ανδράσω ἠρώεσσι τετεύχα- 

Καὶ τό: 
”/ ΔΝ 7. τσ 

τον. Έγκατα καὶ μέλαν αἷμα 

σι ἠρώεσσι τετεύχατο», ἀντὶ τοῦ, ἔτευ- 

χο. Καὶ τὸ λαφύσσετο, ἀντὶ τοῦ, 

ἐλάφισσω. Ἐμμενές ] ̓Αδιαλείπτως, 

ἐπιμόνως. 365. Φθαίῃ.] Φθάσειε. 369. 

Δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων.] Σὺν τῷ δόρατι ἐφορ- 

μῶν. ὅ ἐστιν, ἐπισείων αὐτῷ τὸ δόρυ 
πρὸς κατάπληξι. 3471. ᾿Αλέξειν.] Δι- 

αφεύξεσθαι. Αἰπὺν ὄλεθρον.] Μέγαν. ἐξ 

375. Βαμβαύων.] Τρέμων. 
Ἠ, ἀσαφῇ 

οὗ, δεινόν. 
ἥ ιο 
Όνοματοπο[ία, ὃ τρόπος. 
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Χλωρος ὑπὸ δείους' τὼ ο ἀσθμαίνοτε κιχήτην᾿ 

λειρων δ᾽ ὠψασθην' ὁ δε δακρύσας ἔ επος πύδα; 

Ζωγρετ), αὐταρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι" ἔστι γαρ ἔνδον 

Χαλκός τε, χρυσός τε, πολύκμητός τε σίδηρος" 

τῶν κ. ὄμμυ χαρίσαιτο πατηρ ἀπερείσὴ ἄπομα, 38ο 

εἰ κεν εµε ζωον πεπύθοιτ επὶ νηυσὶν Ἄχαιων. 

Τὸν ὃ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύµητις ᾿Οδυσσεύς' 

θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος καταθύµιος ἔ εστω 

ἀλλ. άγε, μοὶ τόδε εἰπὲ, καὶ ἄτρεκεως κατώλεξον' 

πη ὃ οὕτως ἐπὶ πας πο στρωτοῦ ἔρχεαι οἱος. 385 

νύκτα δὲ ὀρφναίην, στε ϐ) εὔδευσι [βροτοὶ ἄλλοι; 

ἤ τα συλήσων νεκύων κατωτεθνειώτων : 

ή σ Ἕκτωρ πρεέηκε διασκοπιῶσθαι ε εκωστα 

νήας ἐπὶ γλαφυράς ’ 2 ἤ σ᾿ αὐτὸν θυµος ώνηκε : 

Τὸν οὃ' ἡμειβετ' έπειτα όλων, ὑπὸ δ ἔτρεμε γυϊία" 300 

πολλῆσί μ ἄτησι παρεκ. γόον ὔγαγεν Ἕκτωρ, 

ὃς μοι Πηλείωνος γαυου μώνυχας ἵππους 

δωσέμεναι Κατενευσε καὶ άρματα ποικίλα χαλκῷ' 

ἠνώγει δὲ μ ἰόντα θοὴν διω νύκτα μελαιναν, 

ἀνδρῶν δυσµενέων σχεδον ἐλθεμφ, ἔ ἔκ τε πυθέσθαι, 3805 

ηε φυλάσσονται νηες θραὶ, ἆ ὡς τὸ πάρος περ, 

ἡ ἤδη, Ἀείμεσσι ὑφ ἡμετέρησι δαµεέντες, 

ρύδο (Θουλεύοιτε μετὸ σφίση, οὐδ) έθελοιτε 

6. νυ]σ. ὑπαί. .. Εέπος. 384. τόδε Εειπέ. 3 [ο] ρ 3 7 ν] 

388. Ἱαβεπάιπῃ ἅπαντα Ρίο ἕκαστα. ν. 005. 
χειρῶν πὲ θπα ἵπ Ῥοξεκίαίο Ἠαρενεης.-- 278. ἔνδον 5ο. ἓν τοῖς δώµασι πατρὸς, ηιιοὰ Ἰαΐθι 
1Π 38ο. 

383. καταθύμιος ΤΠΟΙΝ ἵη. αμα ουσυραία θδί ΠΊΘΗΝ. ηθ 46 πηονίρ οορῖα, 1έεπη 1 Ῥ. 291. 
θ]]ας ἐνθύμιος ---350. ἤ τ’ αὐτὸν βυμὸς ἄνηκε ειοά ογαῦ 3190. Ἕκτορ, ἐμ᾽ ὀπρύνε ιῃ αραδίη χα) 

θυμὸς ἀγήνωρ. 
3909---190. Ὠο]οπ. Εαϊείαν, 5ο, αὖ Ἡοοίονα Ιπάποῦαπα Ργοπηίδκο Ῥηορπαίο, «ρθοι]απάϊ 

ομηἼθδα Ργοβγεσσιτη ε55ο.---201. πολλῆσί αμ ἄτησι. Ππίον Ῥ]ατες ποια ΠΠΟΔΟΝ {6πΠθΟ 
Ἠαπος Ἔκτωρ γαγεν ἐμὲν παρὲκ. νόον, ἀγοήτως, πολλῇσιν ἄτῃσιν, εἰς πολλὰ, ἅτας, Π]θ Ίπῃ- 

Ῥτιάεπέθια ἰπαιικίέ, παρΏγεν, ἵη ππασπα τηα]α. ---χοό. (εἲ) ἠὲ φ.---ἲ δη. 
308. βουλεύοιτ: Ῥείδοπα πηπίαίας μετὰ σφίσω, ἀθυεῦαί 6556 μεθ ὑμῖν. ο ερίοτῖς 5ιιρ. 

ιὰ 310. 54. 

φωνὴν προϊέμενος ἀπὸ τοῦ φόβου. ρα- λύσομαι.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐμ) αὐτὸν λυτρώσο- 

βος.] Ηχος τῶν ὀδόντων. Διὰ στόµα.] µαι. 379. Πολύκμητος] Ὁ πολλὰ 
Κατὰ τὸ στόμα. ᾿Ενήλλακται δὲ ἡ κάμνων Ἡ, δν οὗ πολλὰ κατασκευ- 
πτᾶσις. ἵν Ἱ, διὰ στόματος. 376. ἀζεται. 381. Πεπύθοιτο.] ᾿Ακούσοι. 
Ἡπαὶ δείους.] “Ὑπὸ δέους, ὑπὸ φάβον. 383. Καταθύμιος.] Κατὰ τὴν ψυχὴν, 

377. Ἀψάσθη;.] Ἑλάβωτο. 375δ.7ω- κατὰ τὸν ναῦν. 394. Θών.] Τὴν 
ηρεῖτε.] Ἰῶντά µε φυλάττετε. ᾿ΕἘμὲ ταχέως ἐπιλαμβάνυσαν τὴν γῆν. 
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νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ὠδδηκότες αἰνῶ. 

Τον 9 ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσευς, 49ο 

{ ῥῶ νύ τοι μεγάλων δώρων ε ἐπεμαίετο θυμος, 

ἵππων Αἰακίδαο δωίφρονος᾽ οἱ ἀλεγεινοὶ 

ὠνδρώσι ος θνητοῖσι θαμήμεναι, ἠδ᾽ ὀχεεσθαν 

ὤλλῳ αν ᾗ Αχιληὴ τον ἀβανάτη τέκε µήτηρ. 

αλλ᾽ ὀγε, μοὶ τόθε εἶπε, καὶ ὠτρεκέως κατάλεξον, 495 

σπ.οῦ γυν θ ευρο κιῶν λίπες Ἕκτορα, ποιμένα λαών; 

που δὲ οἱ ἔντεα κεῖται ἀρήῖα, ποὺ δὲ οἱ ἱπποι; ρ 

πῶς δ) αἱ τῶν ἄλλων Τρώων φυλακαί τε καὶ εὐναί 

ὥσσα τε μητιέωσι μετα σφισι' Ἰ μεμόασην 

αὖθι μένευ παρὰ νηυσυ ὠπόπροθεν, ἡ ἠὲ πόλινδε 41ο 

ἂν, ἀναχωρήσουσυ» επεὶ δαμάσαντό γ Αχαιούς) 

Τον δ' αὖτε πρεσέενπε Δόλων, Εὐμήδεος υἱος᾽ 

τοιγαρ ἐγώ Τοι ταύτα μαλ ἀτρεκέως καταλεξω. 

Ἕκτωρ μεν μετα τοῖσι, ὅσοι βουληφόροι εἰσὶ, 

(βευλως [βουλεύει θείου παρω σήµατι λου, ηις 

γόσφιν ἀπὸ φλοίσ[βου' φυλακας ὃ ἂς εἴρεωι, ἥρως, 

4095. τόδε Εειπέ. 497. δέ ξαι---δέ [οι. 412. προσέξειπε. 

415. σήµατι Είλου. 

400---412. [ἼἼγδεες τίἀεί αιάαοίατα Ποπηπίςς ἴαπι 46 οαδίτῖς Ττο]απογαπα δοἱδοῖ- 
Τατά. 

4ΟΙ. ἐπεμαίετο θυμός. πΙᾶςΏΙΤΗ 64ΠΘ αρροίἰϊδεί Ῥνπαίαπη. ἐπεθύμεις. Οιιοὰ αρ. Τμι- 
ογὰ. ΥΠ. 8. μεγάλου Έργου ἐφήσθαι. 

492. οἱ δ) ἀλεγεινοί. ἀλεγεινόν ἔστιν αὐτοὺς δαμΏναι ὑπὸ θνητῶν. Ο1βΙοΙ]5 τος θδί, 1]]ο α 
πιογία! ἀοππατί, απί Ἡς αἴφασπι νο ρτσίον Αο]]θηῃ.---4ο8. πῶς ὃ αἱ τῶν ἄλλων. 
Σαυ]πιεΙρεπά πι εἰς ἔπουσι, 56 Ἀαροηί, ἑοπιρατα(ῦ 5η: Φ νε] εἰσὶν, αί οοπΙρΒΓΘΝ 1]: 
πῶς τ' ὦ ἄρ ἔοι τάδε ἕ ἔργα; Δ. 837. εί πῶς κ᾿ ἔλι, εἴ τις Ἐ. 833. Ἐείοτιιηί 56 αἆ Ἠωο ΙΠΕ. 

416. φυλακὰς 5 ἃς εἴρεαι, ἄρως, οὔτις κεκειµένη ῥύεται είς. εὖ 424. πῶς γὰρ δὴ οἵο, ἆθ 8ο- 

οἶῖδι---41ο. ἀπόπροθεν, ἀπὸ πΏς πόλεως" Ίὲ πόλινδε. 3π. νἱοοτῖα 46 Αολνίς Ἠεδίθγπο 4ῑε 
τθροτίαία Ἱθεγατη η αγύθπα 5ο γουρίεπί 5 

412---431. Ὦο]οπ οκοιυϊαγιπα ταίοπεπα οἱ οπδίγογιιπ ογά(πθτη εκροπῖ. ἆθ οοης]]5 
Ἠεοίοτῖς οἱ τθγιη ΦΙηπΙα. πΙμ]. οοπαρογῖέ [Ἴγεκο». Τπάθ 412---4ι Τοἱοι Ἔμνασυα 
αακα, ασ δαροτίογθ ἀἱο αἀνοπεναπέ, αἆ οχίΓΘΠΙΙΠΗ οοσΠΊ οοηδθάἶδο πανταί: φπἶθις 
οκρο»](ῖ5, οσα ]απη παλ 56 ογθἀογαί, πθραίΙς 442-457. Τιπι βρο]α [Ἴγδεος ΜΙ- 
πθγνο» οοηκεοταί 459-468. 

4145 5. 6. Ἠεοίοτ οοηδΙαπα Παλιές παρὰ σήµατι Ἴλου. ἐιώπιιζι Πἱ εναί Ιπίθν οπδίτα. 
Αοπνογαπη δὲ πτύεπα, οαδίτῖς ἵαπιεπ ΡΤΟΡΙΟΣ, οἱ αὐ ατῷθ τοπποίῖος, ᾳαοά ραίεί ες Ργ0- 
Γοοίῖοπο Ῥγίαπαϊ αἆ οπδίτα Ω. 340. δή. απά Ιπάς Υογδιις οπδίτα ΡΓορτθβδς ει Ῥομπηαῃ- 
ἁταπα Ρετνοπίί. ἨΠσο δαπὲ αρενίας το]φια οοπ]θοίανίς οοηςΙίιθγθ Ἠσθί: ασ αἆ 

4901. ᾿Επεμαίετο.] ᾿Επεζήτει, ἐπεθύμει. τε.] Άτινα δή. 41ο. Αἶθι.] Λὐτόθι, 
4092. ᾿Αλεγειοί.] ᾿ΑἈλγεῖν παρέχωτες, ἢ, αὐτοῦ. 45. Ῥουλὰς βουλεύει.] Τὸ 
πρὸς τὸ κτήσασθαι ἀδύνατοι. 403. Ὁ- σχῆμα, παρωοµασία. Σήµατι.] Τάφῳ. 
χέεσθαι.] ᾿Εποχηθῆναι, ἐπιβηναι. 495. Ἵλλω.] Ὁ δὲ Ἴλλος Τρωὸς παῖς. ἀφ' 

Πῶς δ' αἱ τῶν ἄλλων Τρώων.] Πῶς ὃ' οὗ Ἴλιος ἐκλήθη. 416. Φλάσβου.] Ἠ- 
αἱ τῶν λοιπῶν Τρώων. 490. Ἅσσα Ἅου, θορύβου. Φυλακὰς δ, ἃς εἴρεαι, 

πα λα 
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οὔτις κεκριµένη ͵ ῥύεται στρωτὸν, οὐδὲ φυλασσει. 
κ 

ὕσσαι μὲν π ρώων πυρος εσχάραι, οἶσιν ἀνάγκη» 

οἳ δ ἐγρηγόρθασι, φυλασσεµεναί τε κέλονται 

ἀλλήλοις' αταρ αὖτε πολύκλητοι Επίκουροι 42ο 

εὔδουσι" Τρωσὶ γαρ ἐπιτρωπέουσι φυλάσσεμ" 
αν - Ν / » ΛΑ ” 

ου .ί σφι παῖδες σχεδον εισται, οὖδε γύναιχες. 

Τον 9) ἁπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς: 

πῶς γαρ δή Τρώεσσι µεμιγµένοι ἱπποδάμεισιν 

εὔδουσ᾽, ἡ ἀπώνευθε δίειπέ μοι, ὄφρα δαείω. 435 

Τὸν δν ἡμειβετ' ἔπειτα Δόλων, Ἐὐμήθεος υἱός" 

τοιγαρ εγὼ καὶ ταύτα μάλ ὠτρεκέως καταλεζω. 

πρὸς μεν ἁλὸς Καρες, καὶ Παίονες ὠγκυλότοζοι, 
/ / --ᾱ α 

καὶ Λέλεγες, καὶ Καύκωνες, δῖοί τε Πελασγοί 

415. νι]ς. ὅσσαι γάρ. 424. νυ]σ. πῶς γὰρ »Ών. 

ἀἰκραία οποια 4ὲ Τορορταρ]ία Γτουδῖς δρεοίαπί. Έοπο απίοπι Ἡθοίογ στά οοηφἰ]ῖο 
Ῥηποῖριπη οοπβδάεταῖ 1π Ίουο δὐ1ίο, πάς Ῥτοδρθοίις ενας η οαδίγα Αολίνογαπα αΙπηι]- 
αμα ἴπ ατρεπα, {ζην τοῖς Πλας, Ππίοτ Ὥθτους Τγο]απογπα 996 ἀθμιῖςν. Αρο]]οά. 
πας. θέ-4 16. »όσφιν ἀπὸ Φλοίσβου, 8εΟΥΝιΙ α ἐτχθα. (ΟιιΟ 1ρ8ο Βετὶ Ροίεταῖ, τέ, 
Ἠοοίοτε Ίβπατο, δίτασες ἵπ ομκίσίς Τνο]απῖς, πι] {ο ηιθρίς αέθτο σοτηι. Εχίτοπιο, Ποτί 
Ῥοβδεί: παπα 1ρ5ο ἵπ Ίωνο οονπα. οοηνεάθγαξ. φυλακὰς δ' ἃς εἴεεαι, οὔτις θἵο. φιιοᾷ αἆ 
επειθίας αἰ(ὑπεί, ἆς (10118 πηθ τορᾶς, επ κιιπὲ αἆ ἰά ἀείεσία ασ οοπκἑέιίώ. Ἐεθείο 
ΒοἨ. Ὀσ. σερὸ δὲ τῶν ῥυλακῶν, (περὶ) ὧν ἐρωτᾷς µει---4189. 44 ἴφπες απίετη, φιοίφιιοί ἰὲ 
δτπέ Πιπηετο, υἱφι]απιέ ἴῆ φϊ δες ἐπιοιπαδίέ Ίιου ταέ υἱφ(οτιέ ἴἴφιιο 56 ππιέτιο αά ουἱρίζατι- 
απ ᾖοτίαπίαγ. Ἁιπί Ισίαγ Μηρηία, οὐ μὴν κεκριµένοι, ὡρισμένοι τινέ. (τες φἰπιρ]ος 
Ἰπθετργειαπάῇ ταο.)  ἴπ Ἀου Πίσας ἸπΕετίος Ρπιάθηία τηϊΗεατῖς Ττοίβποσυτας σπα 
Αοληνί οοπίτα οοηκϊπίας δὲ Φἱκροσίέαν οχουῦίας Ἠαβεγεπς. ΗΙ Πάσα Ἠαυεπέ οαδίτα 
να]]ο τηππίτας ας Ττο]αηῖ πιθγαπα αὖλιν.---42ο, 1, 2. 4ἱ αι ἰζίαγες ουρία οπιπῖπο θα οιι- 
δίας ποπ λαοί. Ἐκ ἀῑοεῖς Ππιε]]αῖε ἜἼγενος, εοπίνα Ἠεοιοτεπι οἱ Ἐγο]απος νὶς αἰἰ- 
αι] ἑεπίατί Ῥοψεες αἲ οοπγεγΏ ας απίπιας οἳ οοπκ παπα ἴπ αακί]ίατος οορία», αι οκ- 
ουρίας ποη Ἠαβεπις ἆ6 Ἰὴς ἰρίπας ρ]ανα τονοῖκοῖξ. 

4325- 431. Νοιαυήῆς Ίοσι15 Ῥτορίεν οσα εἴ ογαϊίπεπι οορίαγιωπ θἱ Ῥτορίετ ποπεῖπα 
Φοοἰογιπ. ἘτΙΠΟ πρὸς μὲν ἆλος, Ἠθ0θα5θ θσί 46 ἀεαίγο Ἐγο]απογαπα οοτΠια ποαῖρετε, 
απο πα] τα Βιπιοεπίθιηα υθγνι πατε ἴθπάενο ἀθυπῖέ οἰδί ΠΟΠ πθορςςθ ενέ, αὲ αά ἵρεαπα 
ππἉτο Ρρεγησετεί: Ρτοχἰπαϊ εταπίς απὶ Όογνις Τ]ηπόγαπι Ίουα ἰρπεύαε. δοοῖῖ απι- 
ἴθπα, 4108 παπο ποππαί, Ίαπα ἵπ τθρεησι Γπετθ πιοηοτας Η). ΤΠ. ρηίες Ἰμε]εσες οἱ 
«απσοπες. ο Οατίζις ν. Β. 867. Ἰαθῖνις ΤΙ οι Παρίαταπε οεοῖ ππον. φοάῖρης αὖ 
Ἰοπίρας.. Ώάοπες εκ Τυχαία οτζα Ακίαπαις 4ς οπἶρς ν. 5αρ. Β. 848. πὈῖ 4ποηιε 
βιιηί ἀγκυλότοξοι, ἔπικαμπη τόξα ἔχοντες.---430. 1είεφες, απ αἆ Βίπαπι Αἀταπαγείθπιτα 

ἥρως.] Περὶ δὲ τῶν φυλακῶν, ὧν ἐρωτᾷς σέµεναι.] Φυλάσσει. 491. Ἔπιτρα- 

µε, ὢ γενναιότατε. 417. Κεκριμένη.] πέουσω.] ᾿Επιτρέπουσω, ἐγχειρίζουσι». 
Ἐπιλελεγμένη”. 4189. Ἐσχάραι.] Ἡν- 420. Εἴαται.] Εἰσώ. 435. Ἡ ἀπά- 

ῥραΐ. Δηλοῖ δὲ ἡ λέξις καὶ τὴν ἑστίαν, γευθεν.] 'ΗἩ ἄπεθεν, καὶ χωρίς. Δίειπέ 

καὶ τὸ ῥυπαρὸν καὶ κανθὲν ἕλκος καὶ µοι.] Ακριβῶς διασάφησον, εἰπέ. Δα- 
τὸν βωµόν. ὡς παρ Εὐριπίδῃ ἐν Ἡρα- κεἰω.] Μάθω. «438. Πρὸς μὲν ἁλός.] 
κλεῖ. καὶ τὴν κυρίως λεγομένην ἐσχά- Τῷ πρὸς τὴν θάλασσαν µέρε. Προσλη- 
ρα», τὴν μὴ ἔχουσαν ἕψηυ ἀλλ ἐπὶ γῆς πτέον δὲ τὸ, ἔλαχον διατελεῖ. Παίο- 
οὖσαν, Ἆ κοίλη». ὅθεν καὶ τὰ ἐν σώµατι νες.] Έθνος Θᾱρακικό. ὙΤιὲς δέ φασι, 

καῖλα ἕλκη ἐσχάραι παρ ἰατροῖς. 419. τοὺς νῦν καλουµένους Παννονίους. ἕτεροι 
Ἔγρηγόρθασυ.] Ἐγρηγοροῦσω. Φυλασ- δὲ, Μακεδόνας. ᾿Αγκυλότεξοι.] Ἔπι- 
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προς Θύμβρης ὃ) ἔλαχον Λύκιοι, Μυσοι τ᾽ ἀγέρωχοι, 43ο 
καὶ Φρύγες ἱππόθαμοι, καὶ Μήωνες ἱπποκορυσταί. 

ὀλλα τίη ἐμε ταῦτα διεξερέεσθε έ εκαααν 

ει γαρ δη µέματον Τρώων καταθυναι ὅμιλον, 

Θρηΐκεε οἱ ἀπόνευθε νεήλυδες, ἔ ἐσχατοι ὀλλων' 

εν δὲ σφι Ἓδήσος Θασιλευς, παϊς ᾿Ἠίονγος. 435 

432. διεξερέεσθε Εέκαστα. 

Ἰαλιαγιπίς οἶτοα Ῥεάαδατη οὗ ΤγτήθδδΙπας παπα Τους α]ῖς Ἰουῖς αλι--- 6 απσσπο Αιιπῦ 
1 φαἳ ἴπ Ῥαρη]ασοπαπα βπῖριις Παλίαταηέ,--- Ρεἰαςρί κιπῖ Ἡ αἱ ἴπ Πείοτα] Αδία ῬΡίασα 
πίτα Ττουᾶσπα ἀῑνουςίς ]ουῖν Παβαγαπέ, Ἱπρτίπαϊς 1π Ἰοοῖς απα» πιος 9ο] οσοαρατα ης, 
Β. 849.---439ο. Τ]ηπόγα α]αα Ἀἰπποθπίθπι α 5ορίεηίτῖοπθ, αἆ Τηγπαυτίππα Βανίαπι, 
ία, Αροϊημις πουΗίαία {οπηρ]ο, ἵπ. πο ΟγοΠοῖ ΑοἩ]οπι ἴο]ο οοπ{οσαπα οὐιάθγιπί. 
ν. Βί6ΡΗ. Ὦγχ. οἱ εχ 60 Ῥ]οπίοτα Ειδίαίμ. ο σα ν. Πολενα]. Ρ. 94. »η.----Γοῖἱ οἱ 
ΠΗη5ὶ: ἀᾳ φπἴρις Ε. 576. 958. τί εί ἆε Ρ)ηοίδις εἰ Γωοπίζις 1ὐιά. 802. 86Η. ἔλα- 
χτον 80. διατελεῖν. Δ0Ν. Ὦ. Ῥγο ἔχίουσιν ταὲ ]μαῦ. φον (ἱ φιώέ οσα, (Θπθηέ. 

432--441. Ὦο Ἠμοεσο εί ΤἩτασϊριις απ 5ΙρθΘΓΙΟΓΘ ἆῑε αἀνεπεταπί, εἀοσθί Ὦοἱοῃ 
αῖ εκ ααωδοπίρης Ὀ]γεεί 4ε οορἠς Έτο]απογαπα αακϊΠαπίρις νδ. 454. 5. [ασ] 
οοπ]θοίατο Ῥοΐοταί, ππασηἰπατί θπα αΠηι]ά ἵπ 608. «απ, φποᾷ Ῥορι]ο5 δί οκονοῖξις 
φοοϊείαίαο οοπ]αποίος {αρθτθ νἰά της, τὸ δοοϊοραπηα Γογάιπας απί καῖςν αλα δς. Ῥοδί- 
Ἰαμογεηί, από εὐίαπα ρεποι]ῖ οοπδα]ίο εχροπετοπί γα] ουᾖοστεπέ: Ίου 1ά6πα [πο 
πΙπΟ απ αὐ]εοῖσκίππορ Ἠοπιο, ἆπτα Ἰπά]οῖο 5ο Ῥγου]έ φοοῖο5 οἱ ἵἼγεξεπι αἆ ϱ05 
ορρτιπιοπάος Ππν]ίας, Οετίο φεοιπά πα Ίορο κα ρηαφοϊαν Ὁ]γαςῖ ουκ πα ορρι πηθη (1 
Ἐλοςί.---433. Θρήΐκες ἆἵὃ κο. εἰσω. Επ Τ]ιγασες δεικτικῶς νθὶ ες απίεο. ἔλαχον. Ἠϊ 
Ί'ηγασες ἀϊνειδί ιπί αὖ 15 41ο ἄοαπας οἳ Πίγος ἀποεραπῖ, εῖατα αὐ. ς, αΙ 540 
1ρ)άαπιαπίε εταπί: 46 φμἶριας νιάε αἲ Β. 844. 

ο Ιἐᾖενο ν. Δρομοά. ΙΤ. 2, 4. οὐ 0055. αἲ ο. Ἱ.--- οθετίογε Ἔητασία αἆ ΒίΣΥΠΙΟΠΕΠΗ. 

420. Λέλεγες.] 

Λέγει δὲ τοὺς ἐν Πη- 

Καύκω- 

.ω / ”/ 

καμπῆ τόξα ἔχοντες. 
” 
Έθνος Καρικόν. 

/ /. /. 3 ο 

γάσῳ πόλει ἸΚαρίας οἰκοῦντας. 
ν 

νες.] Ἔθνος Παφλαγωνίας. οἳ δὲ, Σκυ- 
/ χ 

θίας, οἱ δὲ, τοὺς λεγομένους ἹΚαυνίους εἷ- 
: : /͵ 

πον. Πελασγοί.] Οἱ τὸ παράλιον µέρος 
.ν / 

τῆς Καρίας ἔχοντες. 
αν ͵ ἀπό ροής ς 

αὐτοὺς γένος τι πολυπλανες, οἰκήησαν ἐν 

"μεινον δὲ, λέγεω 

τῇ ᾿Ασίᾳ καὶ Ῥὐρώπῃ, νῦν δὲ τῆς Τρωά- 

δος πλησίον, ἔνθα αἱ Τράλλει. 439. 

Πρὸς Θύμβρης.] Πρὸς τὸ Θυμβραῖον πε- 

δίν. Θύμβρα γὰρ τόπος ἐστὶ τῆς Τροί- 

ας, ἔνθα καὶ Θυμβραίου ᾿Απόλλωνος {ε- 

ρὸν ἐπιφανές. Ἔλαχω.] Κλήρῳ ἔλαβον. 

Αγέρωχοι.] Αὐθάδεις, θρασεῖς. 

δὲ, ὅτε δηλοῖ ἡ λέξις καὶ τοὺς ἄγαν ἂν- 
δρείους καὶ ἐντίμους. παρὰ τὸ ἄγαν αἂ- 

τοὺς ἐπὶ τοῦ γέρως ὀχεῖσθαι. 491. Μῄ- 

ονες.] Λυδοί. 4325. Διεξερέεσθε.] Ἔρω- 

πᾶτε. 434. Νεήλιδες] Νεωστὶ ἐλη- 

λυθότε. 435. Ἐν δέ σφι Ῥῆσος βα- 

σιλεύς.] Ῥῆσος γένει μὲν ἦν Θρὰξ, υ]ς 

δε Στρυμόνος τοῦ αὐτόθι ποταμοῦ, καὶ 

Ἐὐτέρπης, μιᾶς τῶν Μουσῶν. Διάφορος 

/ 
Ἔστι 

η 5 
Ὅσοι ἐκ Μουσῶν τίκτονται" 

Φπος Ἠμορις αἀάπκοται, ογαπί οκ 

δὲ τῶν καθ’ αὐτὸν γενόμενος ἐν πολεµι-- 
κοῖς ἔργοις, ἐπῆλθε τοῖς Ἕλλησιν, ὅπως 

Ἡρωσὶ συµµαχήση. Ἰκαὶ µίαν ἡμέραν 

συμβαλὼν, πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων ἀπέ- 
κτεµε. Δείσασα δὲ Ἡρα περὶ τῶν Ἑλ- 
λήνων, ᾿Αθηνᾶν ἐπὶ τὴν τούτου διαφθο- 

Κατελβοῦσα δὲ η θεὺς, 

᾿Οδυσσέα καὶ Διομήδην ἐπὶ τὴν κατο- 

; 
ρὰν πέµπει. 

σκοπὴν ἐποίησε προελβεῖ. ᾿Επιστάντες 
να / ερ” ος 
όε εκείνοι κοιμµωκενῳ Ῥήσῳ, αυτον τε 

καὶ ἑταίρους αὐτοῦ κτείουσι, ὡς ἱστορεῖ 
/ 

Πίνδαρος. Ἔνιοι δὲ λέγουσι, νυκτὸς πα- 
/ Ν εΩ" 3 ΔΝ / 

αγεγονέναι τὸν Ῥῆσον εἰς την Τροίαν. ο τη 

Καὶ πρὶν γεύσασθαι αὐτὸν τοῦ ἕδατο ο ο ς 
ν 

Χρησμὸς γὰρ 
σον εν ο ῃ μον , 
εθεὀθοτο αὐτὼ, φασυ, οτι, εἰ αυτος γεὺ- 

τῆς χώρας, φονευθῆναι. 

ας αῷ πρ ο τρ 
σεται του ὕδατος, και οἱ ἱπποι αὖτου του 

πν. / /. ΔΝ νὰ 3 7β, 

Σκαμιάνδρου πιωσι, και της αυτοσι νο- 

.. / 

μῆς, ἀκαταμάχήητος ἔσται εἷς τὸ παν- 

Ἐν δέ σφι 'Ῥῆσος βασιλεύς] 
. 
Ορφεὺς ἐκ 

Ὃαρι 8 ὃς ο 
Καλλιόπης, ἡ Ελειοῦς' Λῖνος Τερψιχόρης, 
αλ «{ -” 

Ἠ, ὥς τινες, Εὐτέρπης Ῥησος Τερψιχό- 
Ν σι Ἀ . ά / 

ρῃς καὶ αὐτὸς, η Εὐτερπης Θαλείας 

τελές. 
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τοῦ δὴ καλλίστου» ἵππους ἴδον ἠδε μεγίστου" 

λευκότεροι χιόνος, θείευ ἀνέμοισυ ὁμοῖοι. 

ἅρμα δε οἱ χρυσῷ τε κοὶ ἀργύρω εὖ ἤσκηται" 

τεύχεα δὲ χρύσεια, πελαρια, θαύμα ἰδέσθως, 

λυθ' ἔχων' τὼ μὲν οὔτι καταθνητοῖσιν ἔ εοίκεν 

ἄλδρεσσι φορέεν, ἀλλ) ἀθωνώτοισι θεσισιν. 

ἀλλ ἐμε μεν νυν γηυσὶ πελάσσετον ὠκυπόροισι», 

Ἰ ἐμὲ δήσωντες λίπετ᾽ αὐτόθι νηλεῖ δεσμῶ, 

ὄφρα κεν ἔλθητον, καὶ πειρήθητο ε εμειο 

ἠε κατ αἶσαν ἔειπον εν ὑμν, ᾗε καὶ οὐκί. 

Τὸν ὃν ἂρ' ὑπόδρα ἰδὼν προσεφη πρωτερος Διομήδης" 

μὴ δη μοι φύξιν γε, όλων, ἐμβάλλεο θυµώ, 

ἐσθλά περ ἀγγείλας, επεὶ Ίκεο χείρας ες ἁμώς' 

εἰ μεν γαρ κε σε νυν ὠπολύσομεν, ήε μεθώμεν, 

Ἶ τε καὶ ὕστερον εἴσθω θεος ἐπὶ γήας Αχαιών, 

449 

445 

459 
436. Είδο. 438. δέξοι. 4390. θαῦμα Ειδέσθαι. 449. καταθνηταῖσι Εε[οικε. 
442. νι]ρ. νῦν μέν. 445. ἔΓειπον. 4.16. ὑπόδρα Ειδών. 

437. θείειν ἀνέμοισιν ὁμοῖοι, απίῖηαα δἳ ροείΐοα ΓΟΙΤΠΕ, ΡΓΟ βέοντες ὁμοίως, Ίσως, τοῖς ἀνέμοις 
Ῥτο ἑαπι οεἰεγ{ε» πο νοπᾶ. τοῖς οἵσπα οκὶς πιοάπα: οην ῥγαυεγίογε Όυεπίος 
ἁππα ἀῑοΙΕ Θ01108.---44Ο. τὰ μὲν οὔτι κ. ἔοικε Ῥτο ν]πασῖ, οὐκ ἔοικεν, ἔοικός ἐστι, καπαθνη- 
ποῖς, φορεῖν αὐτά. Ἡ. ἔχειν. νοτΏο δαηῖ ὅπλα θεία, φπῖδας νῖκ πποτία]ες ααδῖ αισίως. 

442-457. Ὀο]οτ, οπιπῖριας, 155 φοϊνοίαα οταπῖ, εκροδιῖς, ο ανα 5ο Τους 
ογθἀεγαί, ορ αγι---4 4, 5. πειρηθήτον ἐμεῖο ἀοπεο γεαἰεγῖν εἰ πιο ενα ῥγάἱσανεε 
εαρζογαέιίπι ᾖιαδιογΠἱ8.----4/5. κατ αἶσαν. Ἡ. Ἱ. γεοίΕ, Ό9γθ. κατὰ πὸ ἀληθες. 

440. 5η. Ὢπρου. Ὠιοπιθάϊς καρασἰίαίο Ἰὰ οοπιπαϊπῖκοθηᾶα οχοισαξῖοπα ἱπαππαπααῖς 
πι οἱ []γεκὶς Ῥογβάϊα ποπ Ῥίατα αγριίαίος 6556 γείογο ππῖτογ. Οπιπίππα 8απθ 
τοπαρογτη. ἰα]ῑς Ες φοἨσγία ἵπ οαβδῖδ, οασ θα ἀθδθγαπηδ, τορετίοπά]ς. Τπάς 
κα υπαίτη δὲ 15 ροπίαπα ρα ρ]σαπης---4 47. μὴ δή µοι. 6 «Γιά 9Ο πι]. Οαῦκο. ης 1η 
απίπηππα παπηέίθ, {ο ΘΥΗΡΙΙΓΙΙΠΗ 6556 ΠΙΟΓίΘΠΙ, σὲ φεύξεσξαι.---ῄ59. εἶσλα, εἷς, Ῥτο Ραἴτο, 

Παλαίφατος' ᾿Ἐρατοῦς Θάμυρις ὁ Θρᾷξ: δυνατοῦ μεῖζαων ἀπέφηνεν. ᾿Επαιγνετὸν 

Μελπομένης καὶ ᾿Αχελώου Σειρῆνες Το- 
4. 

λυμνείας ριπτόλεμος. 437. Λευκότε- 
ροι Χιόνο, θείε» ὃ' ἀἄνέμοισιν ὁμαῖο.] 

Τοῦτο καλεῖται ὑπερβολή. ὁ γὰρ γοῦς' 

λευκότεροι μὸ Χιόνος πῃ χροιᾷ, τῷ δὲ 
τάχει ἴσοι τοῖς ἀνέμοις. ᾿Ἱστέον δὲ, ὅτι 
ἐμείωσε τὴν ὑπερβολὴν ἐκ τοῦ μὴ εἰπεῖν, 

Λεν- 
/΄ { /. ων. 3 / ε .. 

κότεροι χιόνος, θείειν ὃ' ἀνέμοισι» ὁμοῖοι. ] 
Δύο ὑπερβολὰς ἐπέθηκεν ἐντέχνως. τὴν 

Ν 1δ:ς / ος ἷν ν 2ξ « , 
μὲν ἐξ ὑπερθέσεως" τὴν δὲ ἐξ ὁμοιώσεως. 

ΔΝ μα] « / 4. ΔΝ ᾿ .- 
καὶ ἐφ ἕκατερας παρέλαβε τὸ οἰκεῖον. 

/ . Χιόνος μὲν γὰρ δύναταί τι λευκότερον 
ἔ ... φον δα 

γενέσθαι, ἀνέμου δὲ θᾶσσον οὐδέν. Κα- 
λῶς οὖν τῷ μὲν ἀδυνάτω εἴκασε, τοῦ δὲ 

νο], 1. 

ος 
αὐτοὺς καὶ τῶν ἀνέμων ταχυτέρους. 

δὲ, ὅτι κατ᾽ αἰτιατικὴν δυνάµενος εἰπεῖν, 
Λευκοτέρους Ἀιόνας, θείειν δ' ἀνέμοισι 

ὁμοίωυς (καὶ ὣς γὰρ ἐπέτρεε τὸ µέ- 
τρον) µετεµύρφωσε τὸν λόγον, θαυμα- 

στικῶς ἀναφωνήσας τὸν ἔπαινον αὐτῶν. 

430. Πελώρια.] Οὐ 

νῦν, μεγάλα, ἀλλὰ 

443: 
Ἐπὶ τὰς ναῦς ἀγάγετε. 

λέϊι] ᾿Ανηλεεϊ, σφοδρῷ. 
θητω.] Πεῖραν λάβητε. 4489. ἸΔ- 
µάς.] Εἰς τὰς ἡμετέρας. 440. ᾿Απο- 

λύσομεν.] Λύτρα λαβόντες ἀποπέμήο- 

κατὰ τὸ μέγεθος, 

κατὰ τὸ κάλλος 
Νηυσὶ πελάτσετο».] 

443: Νη- 
444: Πειρη- 

τεράστια. 

μεν. ᾿Ηὲ μεθῶμεν.] ᾿Η ἐάσομεν ἄνευ 
δώρων. 45ο. Εϊσθα.]| ξει, παρα- 

3ο 
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ᾗε διοπτεύσων, η εναντί[2ιον πολεμιζων' 

εἰ δὲ κ᾿ εμῆρ ύπο χερσὶ θαμεὶς ὠπο θυµον ὀλέσσης, 

οὐκ ἔτ ἔπειτα συ ημα ποτ ἔσσεαι Ἀργείοσω. 

Ἡ, καὶ ὁ μεν μη έμελλε Ὑενείου χειρὶ παχείη 

ἀψάμενος λίσσεσθαι’ ὁ ο αὐχενα μέσσον ἔλασσε, 455 

φασγόνω ἀϊζας, α ἀπο δ' άμφω κέρσε τέγοντε᾽ 

φθεγγεμόου ὃ ὥρω τοῦ γε κάρη κονίήσῳ ἐμίχθη. 

τοῦ ὃ ὧπὸο μεν κτιδεην κυνέην κεφαλήφῳ ἔλοντο, 

καὶ λυκεην, καὶ τόζα παλίτονα, καὶ δόρυ μακρόν" 

καὶ τά Υ᾿ ᾿Αθηναίῃ ληΐτιδι δίος Ὀδυσσευς 46ο 

ὑψνόσ᾽ ἀνέσχεθε χειρὶ, καὶ εὐχόμενος έπος ηύδα 

Χαιρε, θεον, τοῖσδεσσι' σε γαρ πρωτην εν Ὀλύμπῳ 

πάντων ὠθωνάτων ἐπιβωσόμεῦ" ὀλλα καὶ αὖτις 

σέμψον ἐ επὶ Θρηκων ἀνδρῶν Ἱ ἵππους τε καὶ εὐνάς. 

ὋὪς ἄρ ̓εφώνήσε, καὶ ὠπὸ εθεν ὑψόσ᾽ Φείρας 46ς 

θήκεν ὦνα μυρίκην' δέελον ὃ επὶ σηµά τ᾽ ἔθηκε, 

συμμαάρήας θύνακας, µυρίκης τ ἐριθηλεας ὄζους" 

μὴ λάθοι αὖτις έόντε θοήν δια νύκτα μέλαμαν. 

τὼ δὲ (Θώτην προτέρω, διώ τ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα" 

461. Γέπος. 465. ἀπὸ Γέθεν. 

εἴση. ἐλεύση. Νοπάμπα αἀθο ἵπ απππαπα Ἠοπαϊπίνις ναποταί, Ρο586 οαρέϊνος οιδίοᾶῖα 
Ἰαβοτί οἱ πεβποτῖ πδήιιθ αά 6]! οοππροπεπά1 {σράιις. 

458---46δ. Ὦο]οπῖς ο 5ροµα Μίπετνα οοπβθογαπί οἱ, 5ἱρπο αΡΡοβίίο, τέ ἵπ 
γθ] αι Ίου αρποβοῖ Ῥοφαῖζ, τουοπάιιηξ.---450. λυκέην 9ο]. δορὰν δρ. 334 ῥινὸν πολιοῖο 
λύκοιο.---46ο. Αθηναίη ληέτις α[ας ὠγελεία ργώαίγία: αί 51ρ. Δ. 128. 

4ό1. ΟΡεετναπάας πποᾶνς ἀθάΙοαπά1 οἱ οοηδευγαπά1.----262. χιαῖοε ποῖσδεσσι, ρτορῖ(ϊα 
αοοἱρθ Ἠερο. Ρτορτῖς, Ἱείατο Ίου ΠΠΠΠΘτΘ: αποά νοπο Παδίταί Ἰοερρεῃ.---461. ἐπι- 
βωσόμεθα. Ῥτο ΡγβθηΗϊ, ΙΠΝΟΟΑΙΩΙΙ5, Ἰπνοσατθ βοἱθπι5, Ιπνουαπάα 65. ἐπικαλούμεθα,--- 
464. πέµψον, Ἰι. ]. οοτηϊίατθ. ἀθάιιο. αἀδίς.---466. ἀνὰ µυρίκην, ἰππιατίοεπι 581. ἑππηατίβ- 
οσπα, Ἠαπηῖάα Ίοσα απιαπίοπα: Πάἴπιας Ίαπα Ζ. 30. ἐπέθηκε δὲ σΏμα δέελον, δΏλον, εὔδη- 
λον, εὔγνωστον, 501], απβμβετεπάο ἔποπάθ» δί αγιιπάΊπθν. Οοριίαπάαπα απέθπι οδί, θ05 
Ἱποράογε Ἰουῖς ρα]ιάοδίς, ἵπ ϱ1ς οκιπάατε 5ο]θί Βἰποῖς.---468δ. μὴ λάδοι αὐτοὺς ἔπα- 
νόντας. 

46ο---δ14. Αά ἘἨτασιπι οπβίτα, οπιπὶ οπδίοᾶῖα νασαπεία, Ῥτουρδπί [Ἴγθφος οἱ 

γενήση, ἐλεύσῃ. 451. Διωτείσων.] 46ο. Ληϊτιδι.] Λαφυραγωγῶ, πολεμικῇ. 

Κατασκοπεύσων. 452. Ἑμῆς ὑπὸ χε- 462. Ἰώσδεσσω.] Ἐν τούτος. 463. 
σίν.] Ὑπὸ τῶν ἐμῶν χειρῶν. 456. ᾽Α- ᾿Ἐπιβωσόμεθα.] ᾿Ἐπὶ βοήθειαν καλεσό- 
πέκερσεν.] ᾿Απέκοψεν, ἀπέτεμε. Τένο- µεθα. Γράφεται δὲ καὶ, ἐπιδωσόμεθα. 
τε.] Τοὺς αὐχένας λέγε. 457. ὤθεγ ᾖἵν' ᾖ, δώροις τιµήσοµεν. 466. ᾿Ανὰ µι- 

γομένου.] Τὸ στόμα εἰς τὸ φθέγξασθαι µρίκην.] Μιυρίκη, θαμνῶδες φυτό. Δέε- 

κινοῦντος. ΠἹροῦλαβεν οὖν ἡ φωνὴ τὸν Ἀλο.] Εὔγνωστον, εὔδηλον. 467. Συµ- 

πληγήν. 459. Λυκέην.] Λύκου δοράν. µάρψας.] Συλλαβὼν, κλάσας. Δόνα- 
Παλίντονα.] Εἰς τοὐπίσω ἑλκόμενα. Καὶ κας. Καλάμου. ᾿Απὸ τοῦ δονεῖσθαι. 

δόρυ µακρόν.] Ὁ ἀνωτέρω ἄκοντα εἶπε. Ἐριθηλέας.] "Αγαν θάλλοντας, εὐθαλεῖς, 
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αἶνια ὃ επὶ Θρηκῶν ὠνδρων τελος Ίξον | ἰόντες. 47ο 

οἱ ὃ εὖδον καμάτῳ ἀδδηκότες, ἔὶ ντε δε σφι 

καλα παρ αὐτοίσι χβονὶ κέκλιτο εὖ κατα κόσμον 

τριστοιχεί΄ παρὰ δέ σφι ἑκάστω δὲ ζνγες Ἱ ίπποι. 

ἛῬήσος ὃ εν μεσω εὖδε, παρ αὐτῷ ὃ ὠκεες ἵπποι, 

ἐξ επιδι φριώδος πυμάτης έμασι δέδεντο. 47ς 

τὸν ιών προπ ἄροίθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δζεν' 

Όυτός τοι, Διμιδες, ὤνηρ, οὗτοι δὲ τοι ίπποι, 

οὓς νῶῖν πίφαυσκε Δόλων, ὃν ἐπεφνομεν ἡμεῖς. 

ἀλλ ὄγε δ, προφερε κρατερον μένος" οὖδε τί σε χρη 

ἑσταμεναι μελεον συν τεύχεσι ὤλλα λύ ἵππους' 45ο 

ηὲ σύ γ΄ ἄνθρας ἔ έναιρε, μελήσουσι δε μοι Ίπποι. 

Ὡς φατο" τῷ δ᾽ ἔμπνευσε μθος γλαυκῶπις ᾿Αθηνη 

κτεῖνε ὃ ἐπιστροφώδην. τῶν δὲ στόνος ὤρνυτ' ἀεικὴς 

473. σφὶ Γεκάστῳ. 476. προπάροιθε Ειδών. 453. ἀεικής. 

Ἐιοπιθάς», οράεπα Γαοπης οἱ Ἰ]ιοςί 6ηιιος αὐϊσιαπι. Ῥεγσιπί απίθπα πο 6 Ίορο, πα 41ο 
ιδ (ογαπί νδ. 205. 

479. ἐπὶ Θρηκῶν τέλος, τώγµα. ΤΗγασαπα ασπΙσΠΙ, ἄἰαπη. Οτη 1ου Γαοθγεηί 5θ- 
οαπά στα Ἀπποθηίθτα, αμα Ῥατίς φοοἴοτιπα Ἐτο]απονάπα οοσπαα (οπάσυαί, Ἰαιιά πα]έαπα 
νο αρθγθνςο ροζυῖτ. 

4ΤΙ. καμµάτω ἀδδηκέτες, ΡΡΙΙΠΙΠΙ5 εκ Ἰπογο Γοφί: (νς. 312 εἰ 05.) παπα πποάο αά- 
νοπθγαές νεήλυδες. ἀοτπαϊοταπί απίοτα τεσπα, απταῖς ουἵσιιο καῖς Ἱαχία ροδῖῖς, εγπῖς 
ονάιπῖραςς αἀκίαπίο φποφας οπστὰ.  Ῥαΐος, 5οοιπάνπη νειρα Ροεί, ΟΠ1Π8ς5 Έμταυσος 
]δῖν Ῥαρπαςκο. Αίθιε Ίου (απίαπα ρπαρίρας Ῥτορτίπα ος 9οεππο, εἰ α 05 Ἠος 
«ποφ6 Ἰουο 5ο]ος τενοσαπά τη. 

474, 5. Έλενο αἱ Τρί αἀφίαπί οφ, αῆσαιἳ Ἰοτῖς ἐξ ἐπιδιβριάδος πυµάτης, ΕΧίΤΘΠΙΗ 
οτυϊοιϊ ρανίο, αι οἰγουπιάσθας θ]α5, ο] οασπαί Ἰπκϊδίοραξ, οτατα οἱ 6εητα, αέ φα]έοια 
ος θ5φοηί ἰδοία. ΟτυΙοα]ας Ιδίο οδί ἡ ὤντυξ, ἀΠΙὈΙΕΠς δίφρον ουισταῖ (ροστηαἲ, απι) ἵπῃ- 
Ροδίίάπας απάθ ἡ ἄντυξ ἐπιδερριός. Ἠιίις ἄντυγος ΟΥ 5ΙΡΟΤΙΟΥ οἸανο, 56 ραχ]]]ο, απο 
να] αἰίονο οταξ ἰπδίγιισία, οἴτοα 4 αθῃι το μας, Ροδδεηί Ίοτα εηποσπα,---760. προπάροιθεν 
ἰδὼν, Ῥεῖου, απίθ Ἠιοπαεά σπα. πίφαυσ-ε, προεσήµαινε. ἔφη. 

479. πρόφερε «ένος, Εχ8θΥΟ τοῦιΙ.. Ρο]. Ό5. φανερὸν ποίει. «απ ἵπ Ῥοδεσί οταξίοπο 
εἷο Ῥεγσεγεί: Ίος θ011ος αὐάποθιηαςς οσα απίθπα Ἰοπαϊπιη Ἠατηϊ ίγαίογαπα ογάἴπος 
νίατα 1ρσίς Ἱπίογοπάαπί, απῖο οπιπία, ᾖασι]αῖς αΠηαοῦ Πονείναας, νἷα ανα ἀποι Ῥοδρῖηί, 
Γαοϊοπάα οδί. Ἐταπέ αιίθπα ἴπος ο μαηΘιπα ογ6Ίπθς, σρεῖς στοίχοι, στίχες, ΔΠΙΘΩΙΙΒΠΙ 
αὐ Ἠλοξαπα Ῥογνοπῖγί Ῥοβκοςς Ἱσίαγ ο πονῖς οτάῖπθ οπαἴου ορ πθασ, ϱἱ οί ρθ- 
ἀῑθαις αὐκίταλαπζας, αξ να δἷς θεγα ν5. 73. 8ᾳ----4δο. Πθ κία Οἱἱ056: 60 δι, αιο 
{εγο Ο4. Ε. 416. µελέη δὲ µοι ἔσσεται ὁρμή. ΥΒΠΙΙ. ΙΠθί8.---482. πῷ δ’. πῷ Ἠιοπιθα!, ἐμ- 
πνευσε μένος ᾿Αθήνη. ΡΕΠΟ Ἠό Ίουο οσοιττῖς 4θ νἰ, τοῦογε, αἱαστταί, αἰνίπίσις Ιπ]οοία. 
απ απηθή Ρεν α[αέπι Ὁ φο]]οθί τθῦα θά ΟΠΙΠΕΠΑ 5οηδπα Γασίς, ἀθο]αταίαπα ριία- 
ταπῖ Ἠονηῖπος ἴαοζα Ἰον]κείπιο, απγα αβ]απίθ οί γουγθαπίο απΙπατη 5θιι [ρςςί 5θιι ἀθ]ῖ- 
απ ήαπα Ραςκὶ. 

453- ατεῖνε δ' ἐπιστροφάδην, ἀεχίπνογκατα φΠΙδίγΟγδΙπη οράεπάο : Ιέετιπη Φ. 2ο. 0Ο. 

47ο. ξω.] Παρεγένωτο. 473. Ἔρι- φριὰς καλεῖται. 476. Προπάροιθεν ἰ- 

στοιχει.] Ἐπὶ τρεῖς στίχας καὶ τάξεις. δών.] Πρότερος ἰδών. 478. Πίφαυσκε.] 

Δίζυγες.] Δύο ἵπποι ἑπὸ ζυγὸν ἀγόμενο, Ἡροεσήμαινεν, ἔλεγε. «79. Πρόφερε.] 
475. εξ ἐπιδιφριάδος πυµάτης.] Ἐκ Φανερὸν παει. 49ο. Μέλεον.] Μελαί- 

τοῦ ἐσχάτου µέρους τοῦ ἁρματείου δέβρου ως. µαταίως, ἢ µάταιω. 481. Ἔναι- 
τῆς περιφερείας. Ὁ καὶ ἄντυξ καὶ ἐπιδι- ρε.] Φόνευε «93. ᾿Ἐπιστρεφάδην.] Ἔ- 

38ο 2 
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ὥορι θεωομένων' ἐρυβαίνετο ὃ αἵμωτι γαϊα. 
ὡς δὲ λέων μήλοιση ἀσημώντοισων ἐπελθον, 4δς 

αίγεσι, Ἰ ὀΐεσσι, κακο φρονέων ἐνορούση" 

ὣς μεν Θρηΐκας ὤνθρας ἐ επῴχετο Τυδεος υἱος, 

ὄφρα οἳ-, ἔπεφνεν' ώταρ πολύµητις ὨὈδυσσευς, 

Ότωω Τ υδείδης ὅ αορι πλήξειε παραστας, 

τόνο) Ὀδυσεὺς μετόπισθε, λα[δων ποδος ἐξερύσασκε, 499 

τα Φφρονέων κωτο θυµὸν, ὅ οπῶς καλλίτριχες ἵπποι 

ῥεια διέλθοιεν, μηδὲ τροµεοίατο θυμῷ 

νεκροις ἁμ[βαίνοντες' ὀήβεσσον γορ ἔτ αὐτῶν. 

ἀλλ' στε δη ασιλήα κιχήσατο Τυδεος νο, 

τον τρισκαιδέκατον µελιήθεα θυμὸν ὠπηύρα, 405 

ἀσόμαίνοντα" κωκον αρ ὄναιρ κεφαλήφν επέστη 

τήν νύκτ', Οὐνείδαο πάϊς, διο πο "Αθήνης. 

τόφρ ο ὃὶ ὥρ ὁ τλήµων Οδυσεὺς λύε μάνυχας ἵππους" 

σὺν ὃ ήι πειρεν. ἵμασι, καὶ εζήλαυνεν ὁμίλου, 

τόζω ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὗ μάστιγα φαεμὴν 5οο 

496. ὀξίεσσι. 409. ἐκξερύσασκε. 403. ἀξήθεσσον. 

495. µελι[ηδέα. 497. νύκτ᾽, Εαείδαο. ν. Ο05». 

Κ. 308. Ω. 193. στόνος ἀεικής. ΊΠβΕΠΡ. προπαπογαπέ ποτ παΙ, Ῥαι]]ο Ρροδί ν». 496. 
1άεπα οδί ἀσημαίνειν. 

455. μήλοισιν ἀσημάντοισιν Ἡ. ο. ἀφυλάκτοις, ααΐρις ποπ αἀρθςί ὁ σηµάντως. ὃ σηµαίνων» 

πῦ Δ. 280. 402. δὲ προµέοιντο, φοβοῖντο, οἱ ἵπποι σεκροῖς ἀναβαίνειν, ἀνὰν διὰ εκροὺς, 

βαΐνειν.---ἀήβεσσον γὰρ ἔτι τῶν νεκρῶν. ἀπθες, ἀσυνηβεις, Ἰσαν.---406. θυμὸν ἀπηύρα αὐτὸν 
ἀσθμαίνοντα, διικρίγαπιίονα, απὸ ἵπ Ἴρσα πιοτίθ, οππι Ἠ]οπιθίςς, ἵαπῳιαπα πια]ς οπ]]- 
ἨΒ ΕΙΠΑ ΦΟΠΙΠΙΙΤΗ, 1Πίκονο οὐγοπ]ςκοί. Τα Ἠϊοπιείθ οκ πὸ κακὸν ὄναρ, Ἠσῶτθυ 
αὀμιας ἵπ Ἠδ: Ῥτο Ηοιπστίοα 5ηρΗοίαίο νΙάείατ βαυβαππαξίο Ἠωο 6596 ΠΙπηϊς 
αοιία, τας δις Ὀϊοππσάες ἀῑσίαις η [ααδαιπη κοπηπΙπτη, ααοά ουπα ορρτθδδο{. Φποά 5ἱ 
οί 1ρ56 ππθοπα βίαπιοτίς, Ρτοβαπά τη εδί αἰέθγαπα, ϱ0 18Ο ἴθπηροτο ϱταγθ οἱ Ιπ[οκίΙΠα 
ΒΟΠΙΠΙΗΠΑ 4ο γίτο Ἱχπαθηία, Ἠήοπιεᾶθ, δοΠηη]α55ο Ἠλοδτης απο Γαοίαπα οδί, τὸ καδρ]- 
τανθί: Ῥοποτθ ροδιί Ἠου Ῥοσία γ]ρατθιη ορΙπίοποπι φοηιαίας, ΙΠβίαπίο 1πάρΏο 1ηα]Ο 
οππαν] ας ἀῑνίπατε ππθπίθτη 1ὰ απο Πηπηϊποῦ, ΟΡΙπΙο ἴ]]α ροοίῖδ, Ἱπργπηῖς ἱταρῖοῖς, 
πηπ]ία ραδδία ρταν]δδίπα Βρπηεηίογατα πποπιθπία δαρρεαἰίανίος τὸ εαῦνα Ἰπ Ἡεοιρα 
Ἐπρίάϊς.  Ἠοο πποο, τοπποῖς απρι11ς, νο]ιῖέ από ἀεὐιὲ ]οσπη ιδ ατα ἸοερρεΠ. 
Ὡοπίῖο {αππσπ πθυ 1ΠΙΠΊ5 Ίου 4πποφιθ 6956 ηϊπηϊς αγριίππη.---Φιιοά Ῥοπιπίππα αἀσίαξ 
σαρί(, Πλακίναίαπα οδί Β. 5ο. 

νεργῶς, εὐτόνως. Ἰ, ἄλλοτε εἰς ἄλλο «4992. Ἱρομεοίατο.] Φοβοῖντο. 403. ᾿Α- 

ἐπιστρεφόμενο.. σπουδαίω. τόνο) Μήθεσσο.] ᾿Ασυνήθεις ἦσαν. 496. Κα- 
Στεναγμός. ᾿Δεικής.] Χαλεπός 484. µκὺν γὰρ ὄναρ.] Κακὸς ὄνειρος “Ὁ Διο- 
"Λορι θεινοµένων.] Τῷ ξίφει πληττοµέ- µήδης ἐπέστη αὐτῷ, ὅτι νυκτὸς καθεύ- 
γω. Ἐρυθαίνετο.] ᾿Ἐρυθρὰ ἐγίγνετο, ὃωτα αὐτὸν ἀνεῖλε. «497. Οὐείδαο 

ἐφοιίσσετο. 485. ᾿Ασημάντοισῳ.] Α- πάῖς.] Ὁ Διμήδης, Οἰνέως ἔκγονος. 

φυλάκταις, ἀφροντίστοις, μὴ ἔχουσι ποι- ἸΤυδεὺς γὰρ Οἰνέως ἦν υἱό. Μῆτω.] 

μένα. 486. ᾿ἘΕνορούση.] ᾿Επιπηδήσῃ, ἈΒουλήν. 4908. λήμων.] Καρτερικός. 

ἐφορμήσῃ. 487. ᾿Ἐπῴχετο.] Ἐπήρχε «499. Σὺν δ' Περε.] Συνέδησε δέ. 
πο. 40ο. ᾿Εξερσασκε.] ᾖΜεθεῖλκε δ5οο. Ἐπιπλήσσων.] Πλήσσων, ἐλαύ- 
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ποικίλου ἐκ .ὀίφροιο νοήσατο χερσυ ἑλέσθοι' 

ῥοίζησεν δα αρα, πιφαύσκων Διομηδεϊ δίω. 

αὐταρ ὁ μερμηριζε µενων, ὅ τι κύντατον ἔρδοι" 

Ἰ ὄγε έφρον ἑλῶν, ὅθι ποικίλα τεύχεα κεῖτο, 

ῥυμοῦ ἐξερύοι, Ἰ [ ἐκφεροι ὑψέσ' Φείρας᾽ σο5 

ή ἔτι τῶν πλεόνων Θρηκῶν ἀπὸ θυµον ε ἕλοιτο. 

έως ὁ ταῦθ᾽ ὤρμαινε κατα Φρένα, τόφρα  ᾽Αθήνη 

ἐγγύθεν { ἱσταμένη. προσέφη Διομήδεα δτον" 

Νόστου δη μνησαι, μεγαβύμου Έυδεος υἱε, 

γής επὶ γλαφυρας, μη καὶ πεφοβηµενος ἔλθης. διο 

μή πού τις καὶ Τρῶας εγείρησι θευς ὤλλος. 

Ὡς φοῦ αρ δε ἔννεηκε βεως ὅπα φωνησώσης" 

καρπαλίµως ο ἵ μππων επεβησετο" κόπτε ὃ ᾿Οδυσσεὺς 

τόζω" τοὶ ὃ ἐπέτοντο θοὼς ε επὶ νῄας Αχαιών. 

Οὐδ' ἁλαοσκοπίην εἰχ᾽ ἀργυρότοξος ᾿ Απόλλων. σ]5 

ὡς ἴδὃ ᾿Αθηναίην μετα Τυδεος υἱον ἔπουσαν, 

τῇ κοτέων Τρώων κατεδύσετο πουλὺν Ὅμιλον, 

ὥρσεν δε Θρηκῶν [βουληφόρον Ἱπποκόωντα, 

503. Υη]ρ. κύντερο. 504. νυ]ς. τεύχε᾽ ἔκειτο. 5ο5. ἐκξερύοι. 
513. γι]. ἐπεβήσατο. 516. ὡς Είδ'. 517. νι]δ. κατεδύσατο. 

4900. σὺν ὃ) Πειρεν {μᾶσι. συνεδέησεν. οο]Πβαν]έ Ἰοΐφ.----502. ῥοΐζησε ριιία οἱθίῖο Ὠϊοπιοάεια 
αἰσηΙῆσαρρα, εσδο θ011ο5 πιιπο Ἠθρεχος τί αὐτοὶ ρορδῖπῖ, οί αὐειιηά1 ο55α Ἠογαπη. 

503. αὐτὰρ ὁ µ. Ὠιοπιθάος ἵρδιαπα οασγτη αδροτίατθ νολαῖες εοἶ]]οθί φπαἷες απ εναηΕ 
οπστας Ἰαπ]]ες ασ ραννί πῖ Ίαπι αΠηποβος πιοπῖζαπη. Ας Ῥτιρηα φιαάθρας, κα) 
εοηδη]εγο αεοε]εγαῖο γοάῖτι.----δο5. ῥυμοῦ εξερύο. κατὰ ῥυμου. ηιιοὰ οἱ ἀῑοϊας ἐκ ῥυμοῦ, 
ΔΡΡΙΘΗΘΙΙΟ ἴ61ΠΟΠΘ.---500. Ἀόστου δἠ, ιιώνο 4θ τεδῖέα οοβῖ(α.---511. δέδρικα, μή που. 
---δῖβ. ἵππων ἐπεβήσετο. ἨΜοποπί ν]τί ἀοο Ἰαῦετο πος Ἡ. ]. 6ᾳο Ιπδίάθωίεςς οσα 
θηιΙ(απά1 αγίοπα. Ἠοππθτιις ποπ. πονοπῖ. Αἲἀἰοθπάνπα εταῖ οι ζαίαπα 1 οορς Πο- 
ΊηΘΓΙΙΠΑ Παιιά ΤΠΘΙΠΟΤΑΤΥΟ: αἲ θηιαίοπσπα Ὄθπο πονῖςσθ, οι εῖαπα αγίες τοῦ κελητίζειν 
πονῖε, ποῖῖς Ἰουῖς Η. ο. Το. Οὰ. Ε. 371. ΈῬοττο ποὰ 4ε Ἐίϊοπποίε ἀῑκίε, πθς ταῖαις 
46 ΤἼγκςο αοοϊρίθπάαπα 6556, Ίρσα τες ἀοζοί, ος Ἠαπιο αἰτονὶ 60110 Ιη5θά]ςεο. 

51Ξ---525. Ἀθτο απϊπιπανοταιπὲ αι }Ἠνασος, ἔππα Ετοαπϊ, οξβάσπι αὖ Ἴγνκο ος 
Ῥήοπιεάε {ασίαπα.. Ερῖορ ααίοπα (πρι έας Ἠοο Αροιη αι Έτο]απος ιδίας, τες ο Ῥετ- 
Ραπιο «ροοι]απ{. 

515. οὐδ ἁλαοσκοπίην εἶχε. Αά γετῦιπα, ΠΟΠ. οεδσᾶπα, πΙμΙ] Ίρες νίάεπς, 5Ρδοι]αῖο- 
ηεπα ορῖε, οοπίτα νοτο Όθμα απἰπιαάνεγαέ Ἠτρο,---516. ΑΊΘΠΕΠ µεβέπουσαν Τηδέος υἱὸν, 
Ύπσς θαπα πέ ἀἰσοεάετεί, αγβεὺαῖ εἰ Ιηδίαθαίς ας 5αρ. Ε. 320. υΙάπωαδ. Ὑπ]σο ος 

γω. Μάστιγα φαεινήν.] Ἠτοι στιλ- βηµένος.] Φεύγων μετὰ φόβο. 5ΠΙ. 
πας « , ον 

πνήν. Ἰν τὴν φανερῶς κειµένη». 593. Θεὸς ἄλλος.] Ὁ ἡμῖν ἐναντίοα. 513. 

Ῥοΐζησεν.] ᾿Ανάρθρως ἐφώνησεν. Ὁ Ἱ- Κόψεν.] "Επληξε. 514. ᾿Επέτοντο:] 
μεῖς συρίζειν λέγομε. Πιφαύσκων.] Ἔτρεχω. Καθ ὑπερβολήν. οἵ5. ᾿Α- 
Φανεροποιῶ», σηµαίων. 503. Κύντα- λαοσκοπίην.] Μάταιον σκοπόν. Ὅ ἐστιν, 

τον.] Χαλεπώτατο», δεινότατο. 5οο. Οὐκ ἔλαθεν αὐτόν. 516. Ἔπουσαν.] 

Νόστου.] Τῆς ἀνακομιδῆς. 51ο. Πεφο- Ἠτοι, ἑπομένην αὐτῷ, συγεργοῦσαν. 



486 1ΛΙΑΔΟΣ Κ. στο---ς36. 118. Χ. 

Ῥήσου ὠνεψιὸν ε ἐσθλόν. ὁ ο ώ εξ ὕ ύπνου ἀνορούσας, 

ὡς ἴδε χῶρον ερῆμον, 6 ἔστασαν ὠκέες ἵπποι, 530 

ὤνδρως τ΄ σπαίροτας εν άργαληησι φοήση, 

ὤμωξέν τ ὥρ᾽ ἔπειτα, φύλον α ὀνόμηνεν έτατρον. 

Τρώων δὲ κλαωγγή τε καὶ ὥσπετος ὥρτο πυθοιµος 

θυνόντων ὤμυδιο" θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα, 

ὅσσ᾽ ὤνδρες ῥεζαντες ἔθων κοίλας επι μηας. σο5 

Οἱ ὁ᾽ ὅτε δη ῥ ρ ἴκανον, ὅθι σκοπον ΄Ἕκτορος ἔκταν. 

ἐν) Ὁδυσεὺς μεν ἔρυζε, Δὺ φίλος, ὠκέας ἵππους" 

Τυδείδης δε, χοµαζε θορὼν, ἔναρα βροτόεντα 

εν χείρεσσ᾽ Ὀδυσηϊ τίθει ἐπεβήσετο ὃ ἵππων' 

μάστιξεν δ ἵππους, τὼ δ οὐκ ὠέκοντε πετέσθην͵, 63ο 

νήως ἐπὶ γλαφυράς᾽ τη γαρ φίλον ἔπλετο θυµῳ. 

Νέστωρ δὲ πρῶτος κτύπον σε, φώνησεν τε᾽ 

(ο φίλοι, Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ µεδοντες, 

ΜΨεύσοµαν, ἢ η ἔτυμον ἐρέω) κελεται δὲ με θυμός. 

ἵππων μ ὠκυπόδων αμφὶ κτύπος οὔατα (άλλει" 535 

αἱ γαρ δη Ὀδυσεύς τε καὶ ὁ κρατερὸς Διομήδης 

ς2Ο. ὡς Είδε. 524. µέρμερα Εέεργα. 530. νι]ρ. ἐπεβήσατο. 
530. ἀΓέκωτε. νιι]ς. ἄκοντε. 

οοηίθχί{ο τοὐἁιπί ας 5ἱ οσφοί ἑπομένην αὐτῷ, παροῦσαν.---621. ἀσπαίρονσας ἐν Φονησι, ἐν 

φονῃ πεφονευµένους. τέ ἐν ὅπλοις ὡπλισμένου». Τοντ] Ο. 633. Εἰπάατ. Ῥ. ΧΙ. «7. Αί 
νοαίθτος: ἵπ Ίο0ο ορθῖριις ος οὐθεῖς, οπανογίριις) Ρ]6πο.---522. ὀνόμηνεν, ἀνεκαλέσατο. 
8ο]. Ἑ.----524. θυνόντων ὤμυδις, γιεπἰτύιις Ἡ. αοοαττΘη ΙΡΙΙΒ. συνδραµόντων. 

526---δα1. πι τοι 58ο αιπ[ογαπέ 8Ρο]ία Γο]οπῖς τουοπαϊία.---δ21. τῇ γὰρ Φίλον 
ἔπλεπο βυμῷ. ε0 επῖπι ἴπιδεπίε γοηϊθατέ ου. Νο θπῖπι, οκ Ἠοπιοτί δσιγα πῖκὶ 
αἆ 601105 το[ογεῖ 14 Ῥοΐος. Αἰηαὶ ΈἨταστα ο/η] νὶκ α σαφίγα «ο]υογισι ππαΠΑΠΙ 
φοµία Παρεπίοτ (επάεραπί. Ἱίαφαε 4 νοτδα ἀπ μΙαπάνπα: δα]έοτα ἀῑκετίς «Πρ]οΙίθυ 
ο Γδάπα ορ]εγοπα ἀθο]αγαγί. 

532---543. Νθρδίου Ῥτίπχι5 αἀνοηπίπη []γδκίς οἱ Ὠϊοπιαβϊς 86ηδι αππίαπα Ρογορίς. 

5209. Ἔρημο.] Ἠρημωμένω, μονήρη. σται, θώραξ, κυνέη, καὶ κνημῖδες. 533. 

531. ᾿Ασπαίωτας.] Ψυχοραγοῦντας. ΠἩρῶτος κτύπον ἄῑε.] Πρῶτος τοῦ ψόφου 
Φωῇσι.] Τοῖς τόποις ἐν οἷς ἔκειωτο οἱ νε- τῶν ποδῶν τῶν ἵππων ἤσθετο ἀγωνιῶν, 

κρο. 5390. Ὀνόμηνεν.] Ἐξ ὀνόματος διὰ τὸ αὐτὸν εἰσηγητὴ» γεγονέναι τῆς 

ἐκάλεσε. 5323. Κυδοιµός] Ταραχὴ, κατασκοπῆς. Ὡς οὖν αν δοὺς εἰς τὸ 

θόρυβο. 524. "Άμιδις.] ὉΟμοῦ καὶ εἲς ἐκπεμφθῆναι τοὺς ἄνδρας, οὐ µόνον ἦγ' 
τὸν αὐτὸν τόπον τρεχόντων. Θηεῦντο.] νία περὶ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τῇ ψυχῇῆ συνεπ- 
Μετὰ θαύματος ἐθεώρουν. 9396. Σκο- εδήµει αὐτοῖς. 934. Ετυμον.] ᾽Αλη- 
πόν.] Ἱατάσκοπον. 507. Ἔρυξε.] Κατ- θές. Ψεύσομαι, ἢ ἔτυμον ἐρέω: Κέλεται 

έσχε. 598. Χαμᾶζε θορών.] Χαμαὶ δέ µε θυμός.) Κἄν τε ψεύδεσθαί, φησω, 
ἀλλόμενα, Έναρα βροτόεντα.] Περιεκ- (νι, κἄν τε ἀληθεύει µε, ὁπωσοῦν ἄπαγ- 

τικῶς, τὰ τόξα καὶ τὸ δόρυ. Κυρίως δὲ γελῶ καὶ λέξω, διὰ τὸ προθυμεῖσθαί µε, 

ἔναρα λέγωται, ὅσα ραρε καὶ συνήρµο- 535. ἵππων μ’ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος 
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ὧδ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἑλασαίατο μώνυχας ἵππους. 

αλλ) αἰνὼς δείδοικα κατὰ φρένα, μητι πάβωσιν 

Αργείων οἱ ἄριστοι ύπο Ύρωων ὀρυμαγθοῦ. 

Οὕπω παν εἴρητο ἔπος, ὅτ᾽ ὥρ' ἤλυθον αὐτοί" σ4ο 

καί ῥ᾽ οἱ μεν κατεβησων ε επὶ χθόνα" τοὶ δὲ χαρέντες 

δεξ ἠσπάζοντο, ἔπεσσί τε μον 

πρώτος 9) εξερεεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ' 

Εἰπ᾽ ὄγε μ, ὦ πολύαιν Ὀδυσευ, μεγα κύδος Αχαιῶν, 

ὅππως τούσδ ἵ 'ππους λαβετον καταδύντες όμιλον δής 

Τρώων: Β ή τις σφῶε πόρε θεὺς ἀντι[βολήσας : 5 

αἰνῶς ἀκτύεσσην εοικοτες Πελίοιο. 

αἰεὶ µεν Τρωεσσ' ἐπιμίσγομαι, οὖδε τι φήµι 

μιμναζευ παρω )ηυσῖ, γέρων περ ἐν πολεμιστής 
ὤλλ᾽ οὕπω τοίους ἵππους ἴδον, οὐδ ε ενόησα᾿ 

ἀλλά τι ύμμ' δω θόµεναι θεον ἀντιάσαντω. 

ἄμφοτερω Ύαρ σφῶὶ φιλέῖ νεφεληγερετα Ζεὺς, 

κούρη τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς, γλαυκώπις ᾿Ἀθηνη. 

Τὸν δ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς. 

ῶ ̓Νέστορ Νηληΐὄδη, μέγα κῦδος Αχαιών, 

ῥεια θες Υ᾿ εθέλων καὶ ἀμείνονας, έ περ οἵδε, 

ἵππους δωρήσαιτ., ἐπειη πολὺ φέρτεροί εἰσω. 

.σς 

555 

σ44-. Γείπ’. 5.2. Ἰσπάζοντο, Γέπεσσι. 
55ο. Είδο. 

54Ο. εἴρητο Γέπος. 

547. 
---δ3Τ. ὧδ ἄφαρ, ἰαπι οἱ(ο. ρε οπιπὶ οὐέις, νιάθπέατ ποοθρίνςα νείογες. Ῥοεςί είῖαπι 
6556, οε[εγί{εχ, {απι οὐποϊίαίο σγθι, φας οσε ἶ5, απ αγες πηθας Ιπιρθ]]]ε.--- 538. 9. 
αἱ υεγεογ πε οί ἰγορίίιν Ίγοαπογιύπ ζΤζγθκεπι εἱ Ὠἱοππεάεπι, {αρα δἱϱῖ εοπδι]επίος, 
Φεγδεφιεοπέὕπι. 

δ49---563. Οτι Ἱποο]ιπαος πἀνεηϊκεεπί, α αταίαπΏριις Αολῑνίς εχοερᾶ ΤἼγκεος ει 
Ῥ]οπηθᾶες α Νεκίοτε 46 θημῖς Πητρετορα(ῖ, απα’ βεξεεταπί, εχροπιιπξ. 

546. σφῶς αὐτῶν αὐτοὺς τοὺς ἵππου-. Αἲ 552. σφῶξ, νΟΝ ἀπο. 

47. αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο. αασὰ ἵπ εηιῖς Ἰθιαέ αμφιιοξίος Ῥοεία, εσι 
Ρ]επάοσ 5θιι {ο ο οαπάογε. Ἐπναπῖ απίοπα εηιῖ Ἠλοςϊ ες λιόνος 51Ρ. 497: 
Τἠάξσαας Ῥλενιις Ἐγαρίοις δι, 8. λευκαὶ-- διαπρεπεῖς ἓν εὐφρόνη, ὙΣτίλβουσι Σ, ὥστε 
ποταµίου χύκνου πτερόν. αἰνῶς υϊ Τ. 158, λίαν.---556. Εἰτὶ απϊάθπι Ἰου ροξαϊςεεί, τέ 

ἀῑνίπο ππππθτο οὐ]αα επκοπί Ἠἱ ει: αἲ 5η Ττάσίνας, ααὰ Πατ ἀθππαπα αἀγεπεγιιηῖ, 
οοεῖς αθάιοΏ. 

. / / 
ακτυεσσι Εεοικότες. 

οὕατα βάλλει.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἵππων ψΨόφου σχεν. ᾿Αντιβολήσας.] ᾿Απαντήσας, περι- 
ἀκοίω. 537. ᾿Ελασαίατο.] ᾽Απηλακό- 

τες εἶε. 544. Πολίαινε.] “Ὑπὸ πολ- 
λῶν ἐπαινούμενε. ἢ, πολλοῦ αἴνου ἄξιε. 

545. Τούσδ ἵππους λάβετον.] Τούτους 

τοὺς ἐλάβετε. 546. Η τις 

σφᾶε πόρεν.] Ἡ τίς ἡμῖν αὐτὸς παρέ- 

ο 
ἵππους 

τυχών. 547. Λἰᾶς.] Δίαν πάνυ. ᾿Ακτί- 
γεσσν.] ᾿Ακτῖσιω. 548. Ἐπιμίσγομαι.] 
3 Γ] ’ ΄ . ον . . τῇ µάχῃ σύγειμι. 55Ι. Αλλά τιν 

/ Ν 
ὕμμ' δῖω Ἀόμεναι θεὺν ἀντιάσαντα.] Αλλὰ 
ε Ὃ κεκο Εμ ο ον τι 
ὑπολαμβάνω ἡμῖν τινὰ τῶν θεῶν αὐτοὺς 
δεδωκέναι. 556. ᾿Ἠέ περ οἴδε.] Ἡ ὃς 
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ἡ οἵδε, γεραιε, γεήλυδες, οὓς ερεείνεις, 

Θρηΐκιοι τὸν δὲ σφι ὄνακτ ὠγαθος Διομήδης 

ἔκτανε, παρ δ᾽ ἑτώρους ὀνοκαίδεκα πάντοις ἀρίστους. 56ο 

τὸν τρισκαιμδέκωτον σκοπον έέλομεν ἐγγύθι γηων, 

τόν ῥα διοπτήρα στρατοῦ, ἔμμεναι ἦμετεροιο 

Ἕκταρ πε σε καὶ ἄλλοι Τρώες ὀγανοί. 

Ως εἰπὼν, ταφροιο θήλασε μώνυχας ἵππους, 

καγχαλόων' ἅμα ὃ) ἄλλοι ἴσαν αήρωσες Αχαιοί. 965 

οἱ ὃ ὅτε Τυδειδεω κλισίην εὔτυκτον Ἴκοντο, 

ἵππους μεν κατέδησαν ἐ εὐτμητοισιν ἵμασι 

φάτνη εφ ἱππείη, σθι περ Διομήδεος ιπποί 

ἔστωσαν ὠκύποδες μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες. 

νην ὃ ενὶ πρύμνη ἔναρα βροτόεντω Δόλωνος 57ο 

δη Ὀδυσευς, ὀφρ ἐρον ἐτοιμασσαίατ᾽ ᾽Αθήνη. 

αὐτοὶ ὃ ἱθρῶ. πολλὸν ὠπενίζοντο θολάσση 

ἐσβόντες, πνήμας τ᾿ ἠδὲ λόφον, ἀμφί τε μηρού». 

αὐτὼρ έπει πως κυμα. θαλάσσης ἱδρω πολλον 
” 

νίψνεν ἀπὸ χρωτὸς, καὶ ὠνέψυχθεν φίλον ήτορ' ς7 

55ο. σφὶ Εάνακτ. 56Η. Γειπών. 
ϱ73. νιι]β. κνήµας τε, ἰδέ. 

εύη---ᾱᾱ [. Ὀϊνίκα ρτσάα εφ Ἐἱοπιοά1 ορβδενιπί, Ὠο]οπῖς 5Ρρο]α Ὀ]γοι. Ουταπίς 
πίθγηιιθ ΟΟΓΡΙΙ5. σάφροιο διήλασε ΠΟΠ, Γοδαπι ἐγαπιδοεπάεγε Γθοῖς: 5θᾷ αμα τελεία εγαῖ 
νία αὐ Ρροτίαδ: οα ἱππηλασίη οταῖ ὅδος, Ἡ. 430. ἴθηθπάιπα απίθπι ἄΠΙΠΙΟ, Νθδέογεπι 
οππη ορίοιής αριιά οχοιρίας τοπιαηδῖκσο απίθ Ροσίατη ν8. το7. δή αἲ τούΙαπα []γς- 
ες οἱ Πἱοπιθϊς.---69. οί ἐγῖοο νεναππίαν. ν. Θ. 188.---δο. νη; δ' ἐν απρύμνη---- 
απία ἵπ. ραρρί εταξ ἰπίοία παν], κα]ίοπα εοτίοπ δις οίαΏρις, Ἡ. ϱ. βἱσΠιπα ἨΠπηϊΠῖΒ 
οὰ αγα.----ὄφρ᾽ ἐρὸν ποιμάσοιντο ᾿Αήνη. τι ἐίιιά ἀοπαγίτπι οοπιαιεγεπέ ΠΜ ἰπεγυσ. Αἲ 
νείθγες: ἄοπεο φασγιώπ ,Γαοἐιὶ εδεοέ Ηύπεγυώ. 573. λόφον, σὸν πράχηλον. Ρτοργῖθ πὸν 
σένοντα, {θπάῖπεπα οργν]ς1ς. 

ς74- 54. Οὐβεγναβί]ο οσέ, τπαγίπα τίς αθπα ε0ς 5ο γο[εοίφδε: απο οοηγεπῖέ 6ΙΙΠ1 
Ππά1οῖο ππεάΙσογαπη ἆς πιπαγῖς 1π 6οτροτθ αμ]πθπάο αλαβταίος ἔππι ἁθπππα βΡΙΙΠΟΠΙ 
οἱ «οτά ες αθιιο) πηατίπ αὐ]]ςςο α]ία αθ πα, 8θᾳ116 Ιπηχίςδο λίπι ἐλαίω, νο] τί λίπα µτο 
αἀνοτρίο δἲε, Ἰά6πα φποά λιπαρῶς, νοὶ τί απ θα νος δἰί λὶψ, λιπὸς, βἱπριειίο, ππιο ρεν 
αρροβίέατη, Ῥτο αὐ]εοιῖνο ϱὐπφιῖς. 

«/ 
Ιπποι 

οι 

56ο. µελι[ηδέα. 

οὗτοι οἱ ἵπποι. 559. Νεήλιδες.] Νεω- 
στὶ παραγενόµενοι. Ἐρεείεις.] ᾿Ερωτᾷς. 
5όο. Πὰρ δέ.] Παρ αὐτὸν δέ. Ἑταί- 
ρους δυοκαίδεκα.] Πῶς δέ φησιν ὃ. Φο- 

᾿Αγανοί.] Νῦν ἐν εἰρωνείας μέρει κεῖται. 
Οὐ φὰρ ἐπαινεῖν πρέπει τοὺς πολεμίους. 

σός. Καγχαλόων.] Χαίων. 568. Ἱπ- 

πείη.] ἹΠ τῶν ἵππων. 57ο. Νηὶ ἑνὶ 
/ - /. 

γεύσας τρισκαιδέκατον λέγει Δόλωνα. 
« / 5 η Ὁ) ον ΔΝ 

έ ς ἀεὶ τοὺς βασι- Ῥητέον οὖν, ὅτι Όμηρος ἀεὶ το να 

λεῖς τῶν ο. χωρίζει κατ ἐξο- 

χήν. Ἔθει οὖν κεχώριάται κατὰ τὸν ἁρι- 

θμὸν ὁ Ἓησος, ὡς ἐπὶ τοῦ" Ζεὺς ὃ ἐπεὶ 
ια ή λαο Ν /.. 
οὖν Ἑρῶάς τεκαὶ Έκτορα νηνσὶ πέλασσε. 

562. Διοπτῆρα.] Κατάσκοπο. 561. 

πρύμνῃ.] ᾽Αντὺ τοῦ, ἐν νεὼς πρύμνη. 

571. Ὃψὸ ἱρόν.] Περὶ θυσίας σαφῶς 

λέγει, περὶ ἧς ἐσιώπησεν. ρόν.] Ἱερεῖω, 

σφάγιο. 573. ᾽Αμϕέ τε μηρούς.] Καὶ 

ἀμφοτέρους τοὺς μηρού. 974. Σφί.] 

᾿Αντὶ τοῦ, σφέων, Ὁ ἐστι, αὐτῶν. 

575. ᾿Ανέψυχθεν.] ᾿Ανεκτήσαντο. 970. 
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κ τον , , ”.’ / 
εερ ὠσαμώθευς (Αόντες ἐὔζεστας λουσαντο. 

ν Ν 2 ᾽ ΄ πα , 
τὼ δὲ λοεσσαµενω, καὶ ὠλειψαμένω λιπ ελαίω, 
Αἱ / υ η ό 3 Ν Αν ο ο θ , : 

ειπνω εφιζανέτην απο ὃε κρητηρος Άνηνη 
ον Αν / ω ο ών. 

πλείου ἀφυσσώμενοι λεῖθον µελιηδέα οἶνον. 

570. µελιζηδέα [οῖνον. 

᾿Ασαμήθοις.] Πνέλους, σκάφας. Παρὰ ἢἩ εὐέκτως. 5758. Ἐφιζανέτην.] Παρε- 
τὴν ἄσιν, τὸν ῥύπον, µινύθειν. ὅ ἐστι, κάθηνο. 570. Πλεῶν.] Γέμκοωτος. 
ἐλαττοῦν, καὶ μειοῦν. ᾿Εὐξέστας.] Κα- ᾿Αφυσσάμενοι.] ᾽Απαντλήσαντες, ἂρυ- 
λῶς ἐξεσμένας. 577. Λίπα.] Λιπαρῶς, σάµενα. 

ΥΟΙ.. ΙΤ. 3 



ΕΣ ΛΙ Αα οις 

ΡΑΨΟΩΙΔΙΑ Λ. 

π-ν--  - 

ΑΒαάΌΜΗΕΝΤΟὌΜ. 

(0ΕΤΟ ἄῑο πονα Δι Ῥασπα, απα, Γοτέππα πιοάο Ιπ απο πποᾶο Ιπ 1]απα 
Ῥατίθιη Πποπαία, {απάθιη Αολῖνί ν]οβῖ η οπδίτα 5ο τοοΙρίιης. Οοπίπια- 
{αχ απίθιη παττα[ίο ἆᾳ τοβιι5 ος ἀῑ6 σος Ηρτῖς δερίοπι Λ---Σ. 1---238. 
Μοπιοταβ!]]ς ἀῑοξ, ρω ἁἰσία5δ α ᾖονο Θ. {7ο 5ᾳᾳ. 

]Μαπο 5ίσπο ραρῦ Ῥγοροξίέο οαδίτῖς οσγοδΙαπίανγ ΑολϊνΙ, {σαπιοπιποι 
5ο αγπιαςς φπἶρρε ει]15 ἀριστεία Ῥατίονι Πργγαβοπίς πας Η0π] οί οοη- 
εΜζπίπτα. Ἱ---σδ. Οαριπί πθο ΙΠΙΠΙΙ5 ΑΓΙ. ΤἘτο]απ!, πια 15 ΠΗεοίογ---- 

66.  Οοποτοςςί αι ααπῖς νίτίρας Ῥρασπαπίς π]]ο πππΙπθ 56 ΙΠἴΘΤΡΟ- 
ηθπίθ----53. Ἐπίπινετο νθῖδι5 πιοτ]άἶοπι Αοινί ρετγιπαραπί ογάῖπος Έτο-- 
Ἱαποταπη, ρσαπιοπιποπίς Ἱπργίπαϊς οροτα, απἵ Ἱπτασπάο οσαῖς ΠΙαπΟΓΕΥΙ, 
Οµειπιι---08. ἴδιπι οἳ Απζρ]ιώι, Ῥτιαπϊ ΒΠος---121. Πἱαπάγιι εί 
Ηἱρροίοσλωπι, Απμισσμι ΒΠΟΚ----Τ47. Ππβαπαππαίαατ Ἠῖ5 Γαοϊπονίρας ος 
εείοτοτΙπα Αομίνοταπα υτίας--- 162. Τα Ττο]απϊ 1π Έπσαπι ναγβὶ 5Ώ 
ππαπ]α Ττο]α 5ο τοοϊρίαηῖ, αβὶ οοπδιδαπί.. Μος ρασπαπη Ἡοοίοτ τοςί]- 

υἲς, 14 ουσ ἨαΡΕη», π{ αα, Ύπσπά 4πα ΑσΑΠΙΘΠΙΠΟΠ, Ρατίο αοἰεῖ Ῥτα.- 
Πείατ: ονῖς πιοπῖία Ῥοτ Ττίάθιη αοοθρίο.---217. ΑσΑΠΙΟΠΙΠΟΠ ΡογΙη]( 
1ρλάαπιαπίενι, Απιοποσις ΒΠαπα, α/αδηιιο Γταίπτεπι (ο0ποπε; ἃ πο να]- 
Πθταία5 ρήσπα οχορᾷστο οοσΙ{πιΓ---2593. Εἰππαθῖς παπο αππαῖς Ττο]απϊ 
Ἱέθγαπῃ 8προγίογθς ρησπα βαπΠέ, πιασπ]ς Ἱπρεϊπιϊς αὖ Ἡοοίοτο οὐ 5 νΙτ- 
{αδῖς εροοϊπαϊπίριις----3οο.. Τπη σἹγ. 8565 αβδιπη{ο Τ)1οπιθάο Ττο]απος Ἱπ- 
ναι, ΤΗγπιργωοφπε εί Ἀο]οπο, σα ἀποβριας Μοτορῖ5, ΗΙρρο- 
ἆαπιο οἳ Ἠγρετοσ]ο, οὐρῖς ρασπαπα τοςζ---337. Αάάῑί Ὠϊοπιθάςς 
Ασαδίτορµαπας ου Ἠθοίογ 5105 εράσπίος απἰππαάνοτίονς ἵπ [Ἴγδεεπι 
οί Ἰοπιοάαπι Ιγηῖες αἲ ΏϊοπιοάΙς Μαρία ἵπ σα]θα Ρετοµβδι5 τοίτοςσθά1ξ 
---367. Ὠϊοπιεβος α Ῥατίάο βασίέία Ιοίας ἵπ ρεᾷς ἤχα ἵπ οπδίτα τοςί---- 
40ο. [ἼἼγδες φο]α5 το]σθας παα]1ς Ττο]απϊς οωθῖς α Ῥοσο νπ]ηθταίς, 
4πθπι 1ρ8ο {απιθη ρογιη(έ, οἳ απχ]]Ιο νοσαϐῖ Μεποε]αο οἱ Α]ασςο Ῥαάρπα 
εχεθά[{---488. Α]ακ Ττο]απος Ἰας Ῥατίο Εασαί---407. Ἰπ Ἰωνα αοἰθὶ 
Ῥατίο αάνοιεας ἈΝοδίοτοπα εί Ιάοπιεποιπι Ἡσεοίος Εοτῆίει ραρπαί; α 
Ῥατίᾶο φασιίζα Ιοίας Μασμαοη α Νοδίοτο οπσγα θ4ποΙΙΓ---σ2Ο. α 06- 
Ῥτίοπο οἀοσίας Ηοσίοτ ΔΙΟΤΙ οτάῖπες αῦ Α]αος {πατβαίος 6556, 6ο ϱ0Π-- 
νο]αῖ---542. Ά]ακ ρισπαπάο ταϊτοσσα[ί---ο71. ΤΙΤΥΡΥΙΙΕ, οσο Αρὶ- 
840Π6, 5ασ]έία Ἰοίιδ α Ῥατίάς, εί Ίρδο ρασπα οχοες{----οος. 

Ἰπίρτοα Ἀοδίοτοπα οπσγα αἆ οαδία νο]απίθπα οοπδρίσαία5 Αοἰ]]]ας, οί 
ἀπρ]ίαης βππο Μασμαοσπ ᾳπθπὶ 56οαπα ἀπσαί, Ῥαΐτοσ]απι αἆ τοπι οχρ]ο- 
ταπάαπα η Ωδ.  ἈΝοείοτ οσσαδίοηθ αττορία, 4πο ἀἰδογίπιῖπα ναΓδεΠ{Γ 
ΑολῖνΙ, οἀοσεί,---66δ. αἆ 5αοσαγτοπά τη 1 ντος δηας ανοπ]]ες ἀρειάσταί: 
απῖθας αιά ροτοσοτῖ{ πατταθίοπε ἆᾳ ρασπα Ιπίοτ Ἐ]θος Εαοία εχροπῖί 669 
--πότ. Αελί]]οπι νΙταξῖς θα. οἱ ραίογΠῖ πιοπ]ή ΠΙΘΠΙΟΣΘΙΑ 6556 ᾖ1ροί, 
φα]ίοπα πί Ῥαΐτοσ]ας αρνοπ]αί ΑοΠινίς κααἀοί---8ο2. “Α4εο οἱ παπς ΊΝ6- 
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εἴογῖν οοΠβΙ]ο Αολνί δογναπίασ.. Ἠσοσις Ῥαΐοσίας πἆ Αολμί]]οπι; ἴπ νία 
νιάοι ΕΥ ργ]απη να]ποταίαπα ἱποράστο, ποπ ΤΠ (οη{ογῖ πα ἀποῖς οἶας- 

απο να]πας ουταί 847 Ε. ο 15, ου ΑολΙΗΙ α Ῥαΐτοσ]ο τοάασο πατταία 
Εαθγ]ηῖ, π] πα Ποϊζασς Ύπ 1]ο τοππανοτῖέ, οχ το Ρο 5ο Ιπίο]]Ισίεαγ. 
ἸΜοπιοταβίοπο αἆ ουπα πο. τοβῖς Ῥοσία, π]κὶ Ηυτί Π. ῤς. αδί Ραΐτοσ]α», 
Νορίοτοῖ ρτασσρίῖ ΠΙΘΠΙΟΣ, τα 5ο κι] αγπαῖς Αομί]]ες Ἰηκίτααξ οἱ 1 αοἴθπῃ 
Ῥτοσσάστο ρετιηίαί, ργεσῖδα» ουίπος. 
ά ἀθοταπη Ἠηλπ]κίοτῖα Ῥοοία ἴπ Ἠας τλαρδοδῖα το] ως: Ῥτῖπιο 

}ονῖς παία ας νο]απίαίο ρασπαπα αζπικίτατὶς Ἱαφαο αὖ Ἐτίιάο ρασπα 
κἰσηίη οςἶ 3. 84. 1ῇ5ο6 ο αρίίος ἵπ ΟἼγπιρο 5οἀσναί, (Ίαπι Ἱπάο α 0. Θ. 
435. 5η.) Ῥασπαπα ῥτοδρίοίθης Λ. 74---53. ὮἘπὶν 5οία ρασπα ΙΠίοτοταξ, 
ΟΠηΠ 05 Οἱ τοσρσκθταπ{ (Ίαπι Π). Θ.) 73. αποἷε Έτο]απογαπι αἆ Γπσαπι ναυκα 
φαρίίοτ, απ αἆμας ρτον]άσταξ, πο Ἠοοσίοχ οῦν]ας βογοί Ασαπιοιηποηῖ, 16. 
Ἰπ Τάαπα ἀοφοσπά1ξ, Γτίάσπι πζΕΙΕ, Ἡοσίοτὶ αί παπῖοί, 11ο 1 Ρισηα Ασα- 
πιοπηποπῇ ορουσταξ 181 ---219. Μον Ίάσπι εφ αρίζοτ Ῥασπα: Εοταπανα Γασῖε 
πτῖπηαο «παπα 266, 7. Τα Ρασπα. Γοζίαπα ναγς πιοβῖς ας νἱοῖρις 
τοο]έαγ α «1ονο, πέ πιοάο βαροτίος ας Αοπίνοσιπα νΙτζας, πιοᾷο ΙΠίθτρο- 
παξαχ ποια αἆ Γτο]απογΙπη τος Ῥτο οοΠΦΙΗΙ ΣΙπηππα τοςίπσηθας. Τπ- 
φοπρία οἶἶπα τηαρδοά]α ἡ ̓ Αγαμέμνωος ἀριστεία. 

ὙὝποθΕεΕσΙΣσ ΤΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 

- 2 
Την λ ῥαψῳδίαν ᾿Αγαμέμνονος ἀριστείαν ἐπιγράφουσι. Παράγουσι γὰρ τὸν 
᾿Αγαμέμνονα ὑπὸ τῆς Μρας καὶ ᾿Αβηνᾶς βοηθούµενον, καὶ πολλὴν τροπὴν τῶν Τρώων -- 5 5 ή η 
” ΄ ς Ν Ν .. 3 /  - [ ια υ ΄ 
ἐργαζόμενον, ὡς καὶ τὸν Δία Ἶριν πέµψαντα, ἀπάγει Ἕκτορα εἰς ὅσον ᾿Αγαμέκνων 

ἠρίστευε. Τρωθέντος δὲ ὑπὸ Κόωνας τὴν χεῖρα, καὶ ἀναχωρήσαντος ἐπὶ τὰς ναῦς, 
Ἕ ἐλθό 3 Ν ηλ. -. ’ / ἐξ 3. / } Ἕκτορος ἐλθόντος εἷς τὸν πόλεμαω, Καρτερᾶς γενομένης μάχης, ἐξ ἀμφοτέρων 

Καὶ Μαχάονα 
θεασάµενος ᾽Αχιλλεὺς ὑπὸ τοῦ Νέστορος ἐπὶ τὰς ναῦς ἀγόμενον, πέµπει Πάτροκλον 

7 ποια. , κ κα οκ μαώ» 
µαθησόμενον τίς εἴη ὃ τετρωµένας. ᾿Αφικομένῳ δὲ αὐτῷ Νέστωρ τὰ τῶν Ἑλλήνων 
ὀδύρεται πταίσµατα, καὶ παρακαλεῖ μάλιστα μὲν αὐτὸν πεῖσαι τὸν ᾽Ἀχιλλέα συµ-- 
μαχῆσαι τοῖς Ἕλλησιν' εἰ δὲ ἐκεῖνος μὴ βούλοιτο, σὺν τοῖς Μυρμιδόσι τὸν Πάτρο- 

/ / Ν αν ον» / κ ΔΝ 1η -. . ΄ κλον πέµψαι δόντα τὴν ἰδίαν αὐτῷ παντευχίαν. Τοὺς γὰρ Τρῶας καταπλαγήσεσθαι, 
καὶ οἰηθέντας αὐτὸν παρεῖναι τὸν ᾿ Αχιλλέα φεύξεσθαι. ᾿Ἐπανερχήμενος δὲ ὁ Πάτρο- 
λ λ ΣΑ. λλέ. ν Ἑὺ ύλ. /. β «ζ 3 Ν αι κλος πρὸς Αχιλλέα, περιτυχὼν Εὐρυπύλῳ τετρωµένῳ, βαστάζει τε αὐτὸν, καὶ ἐπὶ 

τὰς ναῦς κοµίσας θεραπεύει. 

πίπτουσι καὶ τιτρώσκονται πολλοὶ, καὶ Διομήδης, καὶ ᾿Οδυσσεύς. 

Λάμβδα δ' ἀριστῆας Δαναῶν βάλον Ἕνκτορος ἄνδρες. 

Ἠ ος ὃ) ἐκ λεχέων παρ ὠγαυοῦ Τιθωνοῖο 

α---16. Οτίο ἀῑο ράμπα Ἰπαϊοζασς Ετίάϊ ἑαποπαπα ργῶοοπῖ νους 4 Βοτῖ πανταῖ, 
απππ]ήα Αραπιεπηποηίς ]η55ι. 

1. παρ ἀγαυοῦ Τιβωνοο. Ἀαπο φηρ]οῖίος ογπιαίιὲ ροείῖζο Ἱπδευνῖέ Ίος, ιιοᾷ. οτι 
Γαυια]απα οοπνΕπεραίς Τοπ αὖ «Ίππγογα δε απιαίια: Ὑααπάοφιιίάθπα ονίιις ἀῑεῖ 
Ρες ἆθαπι ονἰσ]απίοπα ο Ῥα]ογο ογπαίαπα Γοΐρ5 Θᾳγεςδαπα κιιαν]ίθτ τοςᾶῖ ροςς6 νἶσιις 

1. ᾿Ἠὼς ὃ ἐκ λεχέων παρ ἆγαυσῦ Τι- 
θωνοῖο Ωρνυτο.] Μιυθεύεται, ὅτι Τιθωνὸν 

τὸν Λαομέδοντος, τῶν 

καθ᾽ αὐτὸν, ἐν ἸΙλίῳ γενόµενον, ἐρα- 
εὐπρεπέστατον 

. κ κ σν νε σθεῖσα ἀνήρπασεν η Ἡμέρα, καὶ τῆς 
τούτου µετέλαβε κοίτης. 

πω / .. 

αὐτῷ παρέσχεν ἀθανασίαν. 

Ἀἰτησαμένῳ δὲ 
“Ο δὲ γέρων 

Ὑενόμενος, διὰ γὰρ ἄγγοιαν οὐκ τήσατο 
38 Ἡ 2 
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ὤρνυθ' » ἵν ὠθανώτοισι φόως φεροι ήδὲ βροτείσι’ 

Ζεὺς ὃ Ἔριδα προῖαλλε βοος ἐ επι νι Ἀχαιῶν 

ἄργαλεην, πολέμιοιο τέρας μετα χερσιν ἔχουσαν. 

οπή, ὃ επ᾽ Ὀδυσσῆος μεγωκητεῖ νηέ μελανη, ς 

ἤ η εν μεσσάτῳ ἔσκε, γεγωνέμεν ὠμφοτέρωσε, 

ἦμεν ἐπ Αίαντος κλισίας Τελάμωνιάδαο, 

19) ε επ᾿ Ἀχρλληος" τοί ῥ᾽ ἔσχατα νηως. είσας 

εἴρυσων, ἠνορέη πίσυνοι καὶ παρτεῖϊ χειρὼν. 

ἔνθω στασ᾽ ῆὺσε θε μέγα τε, δεινόν τε. το 

6ρθ,, Α παιαίσι δὲ µεγα σθενος ἔμβαλ ἑκάστω 
καρδήη, ἄλληκτον πολεµίζειν ἠδε μόχεσθαι. 

τοῖσι ώφαρ πόλεμος γλυκιων γένετ’, πε γέεσθαι 

εν νηυσι ος φίλην ες πατριδα γαίαν. 

᾽Ατρείδης ὃ ̓ εβόησεν, ἰδε ζώννυσθαι ἄνωγεν 15 

9. ἐξίσας. Ο. Εείρυσαν. 11. νη]σ. ὄρθι ᾿Αχαιοῖσι, μέγα δὲ σθένος. ν) ες |οἳς 4 Χ » Μεγ 

Ῥοπτο ἀοὐιέ 89ο σθένος ώὦρσε Γεκάστῳ. 

οναί. Ἠε]ίηπα Γαυ]ώ Ἠπο ποπ βροοίαπί.---5. Ὠϊ6ί εἰ πουῖς ν]οθν ὔῖαπα ἵπ ΟἸγπιρο 
6956, Ιάπ1 αας νΙάππαςς που ἵπ Ίου ατριίαπάἁπη,---ᾱ. Εν Ἡ. 1. παλπϊκίογίαπα Ῥγεου- 
πῖς Ῥγωδίαςς οπάθτα οἱ αλΏδί οἱ αρ. Ἠεκίοά. Ἔργ. 14. Ῥε]ία εἰ Ῥαρπαδ τποναῖ, οἱ ἵπ 
Ἠενοι]ῖς Βσιίο 148.---4. πολέμοιο πέρας μττὰ χερσὶν ἔπουσαν, Ροεῖα ποη ἀεβηΠί, απα]α 
ἆ]αά Ῥασπα Ἰπειπάς σΙρπιπα Ῥγοροδίέιπαι Βιθρς,  ἴπ 1δ, απ οοπ]εοιτα ο]ἱουῖές 
απ μ]]. οδί, αιιοά κας Ῥτουος. οί ΡΙτρισθαπα ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ εἰεναραῦ 5αρ. Θ. 
220) 1. 

5---0. Ίμουιδ οἸαδδίσις ἆο πανίαπα ἵπ οαδίτῖς ΑοΠίνογιιπα ἀΠδροδίξοπε: αιάΠά {απιθι 
Ίαπα νά ηας Θ. σ27. 5 --- 

5. Ετῖν φίος ἐπ᾽ Ὁ. νηῖ, δΡΕΥ, ποπ, ἵπ πανί: τί Α]εοίο αριά Ψἱτρῃ. Ἐπ. ΥΠ. 
512. σἰαὐιὶ αε οι /πιῖπε ΦΙΠΙΟ Ιαβίογαῖε σα εἱσπιωπ. ἹΝοϊανΙε «ποιο Ῥοπί].--- 
11. ῦσεν ὄρθια, Ἁ]ία, ἹπαρΏα Υο08.---Τβ. σοῖσι δ ἄφαρ. απθῖηπα ἸοᾳιθπάΙ {ΟΓΠιη. 8ΤάΟΓ 
Ῥαρπαπιά1 τοάα ασ ρου ἀπ]οσάίπαπα, Ῥος τοτα Ύπαπα αΡρο πας, ΑΠΙΔΙΗΙΙ5, δὲ {π Ιπσιι- 
Φίας ρατίε ΡοΠῖπαας, 5. ]απι Β. 451, 454. νά ππιις. 

15---46. Ἐπατταίαν Αραπιοπιποπῖς αγππαίατα δί οοπ]ος αιια[οπίῖς 1π ΘΗΠΙ 60ΠΥΘΓ6- 
οί, φπαπᾶοφι]ἆσπα θ]5 ὠριστείαν θδί οχροδΙίατας. ἩἨποίεπιι» Ίου ο5ὺ οοηδΙΠΟ ας- 
οοπαπιοδα ές. κε {αππθπ οὔίαπα Ῥες δα δρ]οπάϊάδ, Ἠαρεί οφιΙάεπι ποππι]]α, απ 
οἱ αἰῆς ἵπ ]ουῖς οσοπγγαπί, φποῦῖο5 4 ατιπαζιτα ασίέασς πό 4ς Ῥατίάς Τ. 13ο. 5. ἄθ 
Αοή]]ε Τ. 360. 5η. 4ᾳ Ῥαΐτοσ]ο ΤΠ. 132. 5. βαπί {απο πρί(ιιθ αἷία ᾳποηθ 1πίου 9ο ἆἷ- 
νοιβδα. 

σν . η 
ἀθανασίαν σὺν ἀγηρασίᾳ, ἀχθόμενος ὡς Λαομέδωτος μὲν παῖς, ἀδελφὸς δὲ Πριά- 
.” 3 / - / 3 / ε / / 1“. 

τῶν ἐν βίῳ µεταλαμβάνειν οὐ δυγάμενος µου, Ἡμέρας σύνευνο. 3. Προαλλε.] 
υ Δ Ν Π δν 0 / ο 5) 
ἐκάλεσε τὴν θεὸν, ὅπως αὐτὸν τοῦ Ὁῆν Προέπεμπεν, ἀπέστελλεν, ἐξέπεμπεν. 

ἁπαλλάξη. “Ἡ δε, οὐ δὲ γὰρ ἦν δυνατὺν 4. ᾿Αργαλέην.] Άλγη ἐπιφέρουσαν. Τέ- 
ο Ισ ον. με Πολέ β Π 
ἀποθαγεῖν αὐτὸν, µετέβαλεν εἰς τέττιγα, µϱρας.] Σημεῖον. ολέμοιο τέρας.] Περι- 

ὃν ος - 
τὸν μουσικώτατον τῶν πτη»ῶν, ὅπως καὶ «φραστικῶς, τὸν πόλεμο. ϐ. Μεσσά- 

διὰ τῆς φωνῆς αὐτοῦ τέρπηται. Τέγνεται τῳ.] Μεσαιτάτῳ. Γεγωνέμεν.] Βοᾷν. 
ο ο ιο] / / 

δὲ ἐξ αὐτῶν παῖς Μέμνων, ὁ τῶν Αἰθιό- ο. Εέρυσαν.] ᾿Ανείλκυσαν. Κάρτεϊ. ] 

πων βασιλεύς. κ λεχέων.] Ἔκ τῆς ᾿Ἰσχύ. 11. Ὄρθια.] ᾿Ορθῶς. ἄνατε- 
ω / / .. 

καίτης. ᾿Αγαυοῦ.] Άγαν ἐδύξου, καλοῦ. ταμένως, µεγάλως.. 15. Ῥώννυσθαι.] 
- ο / ο - τη 

Τιθωνοῖο,] Τιθωνοῦ. Τιθωνὸς δέ ἐστι ἸΚαθοπλίζεσθαι «Συνεκδοχικῶς, ἀπὸ µέ- 
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Αργείους" ἐν δ' αύτὸς ἐδύσατο νγώροπα χαλκό. 
κνημῖδας μὲν πρώτα περὶ κνήµηση ἔθηκε 
καλας. ἀργυρέοισω ἐπισφυρίοις ἀραρυίας᾽ 

δεύτερον αὐ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε, 
τόν ποτέ οἱ Κωύρης δῶκε, ̓ ξεινήῖον εἰ είναι. 39 
πεύθετο γαρ Κύπρονδε µέγα κλέος, οὗνεκ ᾿Αχαιοὶ 
ἐς Ἔρουν Ἠεσσιν ὠναπλεύσεσθαι ἔμελλον' 

τοὐνεκώ οἱ τὸν δῶκε, χαριζοµενος βασιλήῖ. 
τοῦ ὃ ἦτοι δέκα οἳ οἱμοι ἔσαων µέλανος κυῶνοιο, 
θώδεκα δὲ χρυσσϊο, καὶ εἶκοσι κασσιτεροιο' 25 

κυώνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρην 
τρείς ἑκώτερθ”, { ἔρισσιν Εοικότες» ὥς τε Κρονίων 
εν νεφεῖ στήριζε, τέρας µερόπων ἀνθρώπων. 

20. ποτέ [οι. 93. τοὔνεκά Γ[οι. 91. δέκα αἷμοι. ν. Οὓὺ55. 
95. χρυσοῦ, καὶ ἐξείκοσι. 27. ἑκάτερθ', Εέρισσι Γεξωκότε. Παῦοταϊ γετ- 

515. ν. 0055. 

Ῥμππο ν. 16. ἀῑκιί απῖνεγςο ἐδύσατο νώροπα χαλκόν. 3ΤΤΩΝ εχ 9τθ.--- 17, 18. Όογεα» 
ἐπισφυρίοις ἄραρυῖαι, Ραῖα, Εθα]]ς Παποίας. ν. Γ. 331. ππαίθτίθπα ποπ αάθῑάῑες αἲοῖ 5απέ 
ἐκ κασσιτέρηυ, αἳ Σ. 612. Ό)δετνα Ροττο ογάἵπεπα αππιοσαπα Ἱπάπεπάοσατας αὖ ουγεῖς 
Ῥτουεα1ς αἲ ἔἸχογασεπι, πάπα 6Πδεπῃ, 5ο]. 6 Ῥα]ΐθο, ν5. 20. Ἰπᾶς οἨρθιπι αγπρίέ, νς. 32. 
ία ἀεππαπα α]θαπαῃ οαρῖα Ἱππροπῖΐ, 41. Ἰαδίασηιις Όἶπας δαπηῖζ.----10. 29. Τπουας τηιι- 
ης Ποκρίία]ο ΟἸπντα, ποπ. ἀαέαπη, 5ο τηῖκδτη, ΠοδρΙο Ἰ1το.. Βο]]οθε τοπ Ἱία ΟΟΠ- 
εΩτιίςςα νΙάσίατ Ῥοσία, αξ παττοῖς ἔαππα ἵπ ΟΥΡσΙπΙ Ῥετ]αία αιάϊνῖςα Οἵηγταπα 6χγ6- 
ἀβοπεπι Αοἰάνοταπα αἀνετσις Ττοίαποςς το πηϊγαοπθ Ῥετοιδδις Οπγτας τή ππεΓα 
πητας Ασαππθπιποπ 56 ταζι]απάΙ οἱ Ώοππα παοοθδΙη. Ῥγουαπαϊ οπ1σδα. δει αὖ 
αποϊαπα εἶας τεοο]οπάατα εἱ Γονεπάαπα.  Ἐποία φαπῖ Ἴσρο εκ πιονε Ῥτίδεογιη. Ἠο- 
η πτη, εἴἶαπι ἵπ. Ηεεοτὶς καοτῖς οῦνΊαπῃ.----21. πεύθεσο γὰρ---Ίκονε, αῦ τηοςκ 498. Ρ. 405. 
οἱ αλδῖ. Κύπρον δε, αἳ Κ. 268. Σκώνδειών δε. ΓΑΠΙΑΠΙ αμ πκηαα αἆ ΟΥρτυπα εινεηθ- 
παι ----αᾱ Ἠίπο ἀῑστιις οδί ἀνάπλους εἰς Τροίαν. εἰς ᾿Ασίαν.---24. Ατῖ πιθία]ῖ (τασίαιᾶί 

νοναρῖα Ἠϊο Ἠαβαπιιις καῑῖς πιοπιοταδίΠα, απ ο Ἡ. ]. αἲ οπἱθηίοπα τοοτίαγς Πάπα θδε 

ορα5 ο ΟὝρτο πηῄδαπις Εαδίο θναῖ ες ὧτςα, ἱησεγος 56 Γαδηγα 5ου Γοτπαπαπαίοπε 
φἰτῆς ο τηθία]]]5 ἀϊνειςι οο]οσίδ: κυάνου, χρυσοῦ, κασσιτέρου. 46 ο δα εἰδῖ πλ]. Ροίοςε 
Ῥτοπιαπβασί, φποὰ οπιπῖ ες Ῥατίο σαῑῖς οχρ]οταζυτηα δἳς ρτοῦαβ]ε ἔαππεπ ΠΕ, οπδβΙῖθγοτι 
6.56 Ῥ]απα δα οαπδΙά πας ογαπατη απἴθτα 5ο Ῥ]απα σπα πἰσγατα 5θι απιά πποτα]]ασα 
αιιοὰ. εοτῖ Γαδίοπε ᾖαηρῖ Ῥοδδί. Τη ἀκιπΙιΙοπθ οἴμων, 8. ῥώβδων εἰτίαταπα 5θιι ν]τρα- 
ταπη, Ζοπατατη, (δίγεϊᾖ[επ) πο]πα επ]οατὶς αέ πεο ἵπ οπῶδίσπο, Επετίηίης τοσα απ 
οὐ Πφαος. 

36, 3 αν 28. κυώνεοι δὲ δράκοντες. Ίπ ἴἈογασς αἰτίπφιθ ἴγθς φετρεηίες 5ο οπἰσουαπε 
ὧρε εγμένοι ἦσαν, ἐξετέταντο, 5ΙΤ5ΙΙΠΙ ΥΕυδΗ5 οοἵαπας Ἡ. 6. ἵπ πίτοφια Ἰαΐετο Ἰπίεγορρία» 
οταης νίγρος επ]π]ς φογροηῖδας, αὐ ογα ἴπια αἆ ΣΙπήτηση 5ε {οΠοπῖ ας. Οοπιραταί ος 
φογρεητπα ἔγαστας, ὀλκοὺς, οἶπα Ππίάς. Οοπιραταίοπεπι ΘΠΊπα 1Π ΦΙΠΙΟ5Ο ἤθσιι Ασπος- 
οετο ππα πα παπα ἴη οοἱοο.--25. Ἰτίάειαι αρρε]]αί τέρας «ονῖδ, απαπάοφιΙάθα απίῖ- 

ρους. 16. Νώρια.] Λαμπρόώ. 39Ο. κυανῷ εἰκασμένυ. 96. Κυάνεοι.] Μέ- 

Ἐεινήϊον.] Ἐένιο. 91. Πείθετο] Ἠ- λανες. Ὀραρέχατο.] Ἐξέτατο, Ὃ ον 
΄ /. σ. ᾿ /. κούετο. ἸἘύπροδε.] Έως εἰς Κύπρο. «γερμένοι ἤσαν. ἐκτεταμένοι. ο. 

Ἠκούετο δὲ ἕως εἰς Κύπρον. ἘἙλέος.] Φή- µρισσιω.] Ταῖς ἐν οὐρανῷ ἴρισι ο 
ο) -- ” Ν ” οὁ / ” Φ 3ὸ / Ν λ 3 

µη. Οὕνεκα.] Νῦν ἀντὶ τοῦ, ὅτι. 4. µέναις. Ἶρις δέ ἐστι πάθος περὶ τὸν ᾱ- 

Οἶμοι.] “Οδοί. στίχοι. Μεταληπτικῶς, έρα, ἐν νέφει συγεκτεταμένον ἐξ Ἠλιακῆς 

ἀντὶ τοῦ, ῥάβδοι. ᾖἸυάνοιο.] Χρώματι ἀκτῖος 38. Στήριξεν.] Ἕστησεν, Ἱ- 
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ἀμφὶ δ) ὧρ ὤμοισι βόλετο ἔιφον' εν δὲ οἱ ἦλοι 

χρύσειοι πόμφαμον' ώταρ περὶ κουλεον ᾗεν 39 

ἀργύρεο», χρυσεοισυ ὤορτηρεσσι ἀρηρός. 

ἂν ὃ έλετ' ἀμφιβρότην, πολυδαίδαλον, ἀσπίδα θοῦριν, 

κοιλῆν, ἣν περι μεν κύκλοι δέκα χάλκεοι ήσαν, 

ἐν δε οἱ ὀμφαλοὶ ήσαν έείκοσι κασσιτερ»ιο 

λευκοι, εν ὃε μέσοισευ ἔην μέλανος κυώγοιο. αρ 

τῇ ὃ επὶ μὲν Γεργω βλοσυρώπις εστεφώνωτο 

δεινὸν θερκοµένη, περὶ δε Δέίμός σερ φοβος τε. 

τῆς δ᾽ εξ ἃ ὠργύρεος τελαμὼν ην αὐτὰρ επ᾽ αὐτῶ 

κυώγεος ἐλελικτο δρώκων, κεφαλαὶ δε οἱ ἦσαν 

τρεις ἀμφιστρεφεες, ἑνος αὐχενος εκπεφυυϊαι. 49 
ν ο ΑΤΡ / 2 , / 

πρατι δ επ. αμφίφαλον κυνεην θέτο, τετραφαληρον. 

90. ἐν δέ Εοι. 34. ἐν δέ Ροι---ἦσαν ἐξείκοσι. 30. δέ Γοι. 
49. νη]ς. ἀμφιστεφέες. 

αποπίριις οραθίριις αᾱ τεµσίοπεπα εἰ Ργῶφαρίατη πρεοίανΊέ αγοιις ἵῃ οἳρ]ο νίδις. ο. 11. 

Ρ. 417-559. 
30, 99) ὁ1. Οἰανίς αισεῖς 8διι Ὀτι]]1ς Πρ] ογαί οηεῖς, η ππαπιΏιΊο. τὸ κουλεὸν θγαῦ 

πρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρλρός. ἔχιον Ἀοσυσοῦς ὠορτήράςν ἤγουν ἀναφορεῖρ. µ. 6. ΠΠΠΙΟΝ, 8611 

Ἠαηπ]ο», 1 δα. Ῥα]ίοιις αρίαίας ουαξ οηβί, Αίας ἀορτὴρ εἴ τελαμὼν 1ρ5ε Ὀα]ίθιι5 6556 
νΙάδίαγ, ν. ο. Οὰ. Δ. 6οδ, 6οο. 

32---4ο. Βιιπηϊς ΑΡΑΠΙΘΙΗΠΟΠ ΟἨρθιπά: ἀσπίδα βοῦριν, οἸἴρευπη, 4πθπα ταρίάς πΠἹογθ- 
μαΐ. Ἰπ «ρου Βπεναπί οτΏος 56 κἰτίω, Ζοη:5, οιρίομ]απι εχω ΧΧΧΤ. πππΙγατη 
Ίη οκίετῖουο οτα Χ οκ γε Ἰπίθγῃις ΧΧΧ οκ Ῥ]απιρο 41θο (1ο αρρε]]αί ὀμφαλοὺς) εἰ 
1Π 180 ΠΙΡΟΠΘ Ί1πα οκ 6ΥάΠΟ, 6ΓΙΙ]ΘΟ 6010Γ6. ἐν µέσοις ἦν εἲς ὀμφαλὸς µέλανος κυάνοιο, 

ν8. 35. 
36, 37. ἐπεσπεφώνωτο τῇ ἀσπίδι Τοργώ. ἔἐπην. Ἰπ πιεᾷῖο οἩρθο 6χργεδκα εταί ἄοτροῦ, 

απημιαπα. ΥΠΙΡΟΙΙΤΗ Τουτοτῖς πι Ῥθυκοπατα τηπ{α 1, ναγς Ροδίθα {αβρα]]δ οχογπα (τη. 
Υ. δρ. αἲ Ἐ. Τ41. 

38, 30, 49. τῆς 2 ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν. ΟΜΠΙ τελαμὼν θἳ ἵπ Ιπίθιῖογθ «Ίἱρεο τηᾶ- 
πα ήαπη δἱέ, 41ο. 1α Ῥτομεησιις τορ]έι, ο εοτίο Γαία: πέ οχ Ηονοά. 1. 11. π{ε]- 
Ἠσο, οπ]15 Ἰοσο οίατα ἵπ δα επαπί κανόνες, ν1γρι οκ τε, (Γηηνεγν ἵπ πίρτίογθ 
Ἰρθο, Θ. 1093. Ν. 4907. ἴέθτη πόρπαξ, κρίκος, ο οἱ Ῥα]ίθιις, 6 «πιο Ῥοπάθί οροιις: 
ἁαρίατὶ Ροΐοςί, ἆς πίτο Ιπίε]Ησεπᾶα Ἰωο ἰπί.  Ἠαιά ἀπνίο ἆθ Ῥαἱίεο 5οιι Ίοτο, 6 41ο 
Ῥοπάευαί «ραιις: Ίο Ῥα]ίοις ἀοκίο ἨπήθΓο Ἰπ]θοίας ΓαΠΑΥΟΤ5Ο Ῥοοΐοτο αά Ίντα 
Ἰαΐις ἀθεοεπαάεβαί: αιιοᾷ ἀοσεπέ νουκιις Β. 358, 9. αάά. Ε. 706, 7. Μ. 491, 2. Σ. 404,5: 
Ἐναί Ἡ. Ἱ. ο οοτῖο Ἰαπιῖπα ατρεπίρα Ιπάποίο, οι]αδηιοςί ογαῦ οροιις ΑοΙ]Ης Σ. 48ο. ἵπ 
ο] πηθάίο. οκἰοπάσμαίιγ ΦΟΓΡΘΗ5 6ΥάΠΘΟ ο01ογ6, δε οκ {θγτο 86 οκ ΡΙΙΠΙΡΟ πΊρχο 
{Ηδι15, ο οπ/5 οουνῖος πα οπρίία οχἰμαπί, Γονίο οᾳ Ρητίθ, απ ογα Ρα]έοῖ σοιπργθ]ιθηκα» 
εταπίέ βρι]α.---4ο. κεφαλαὶ τρεις ἀμφιστρεφεῖε, ἴτοιπη οἴνοα Ποχὶ φετρεπίο», νο] οαρϊεῖριις 
1π «ἴνεικα νου»ῖ5, να] Ιπίοι 5ο Ιπιρ]οϊς. Βπ]ος μα]ίθος ορ]αίος νάὰε Ηοτου]ς Ο4. Λ. 
6οδ. 5η. οί Ῥοιίο ἨΗεδίοάϊ 233. 5η. 

41, 42. ϱα]θα εγαῦ τετραφάληρος εἰ ἀμφίφαλος. 4 φ1 θκροβίέαπα εδί α4 Ε. 743. Ῥτο- 

ὃρασεν. 31. ᾿Δορτήρεσσι.] Τοῖς ἀπαι- «οβεὰ καὶ καταπληκτικὴ τὴν πρόσοψι». 
ωροῦσι τὸ ξίφος Ἱμάσι. 32. Πολυδαί- ᾿ΕΒστεφάνωτο.] Περιεῖχε, περιέκειτο. 37- 
δαλον.] Πολλὰς κατασκευὰς ἔχευσαν. Δερκομένη.] Ὠλέπουσα. 38. Τελαμών.] 
Θοῦρι».] "Ἠτοι, πολεμικήν' ἢ, εὐκίνητον ᾿Αναφορεύς. 49. ᾽Αμϕιστρεφέες.] Εξ 

καὶ κούφην τῷ φοροῦντι. 36. Γοργώ.) ἑνὸς στόματος τοῦ δράκοντος τρεῖς ἐπεφύ- 

Γοργότητος καὶ δέους παρασκεναστικὴ, κεισαν κεφαλαὶ, ἀλλήλαις συμπεπλεγµέ- 

καὶ φυγῆς τῶν ὁρώντων. ἉἙλοσυρῶπις.] ναι. 41. ᾽Αμϕίφαλον.] ᾽Αμϕοτέρωθεν 
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ἵππουρυ" δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔἰ εγευεν. 

εἵλετο ο ἄλκιμα θοῦρε δύω, κεκορυθµένα. χαλκῷ, 

ὀξεα' τηλε δὲ χαλκὸς ἀπ᾿ αὐτόφιν οὐρανο. έσω 

λάμπ”' ἐπὶ ο ἐγδούπησαν ᾿Αθηναίη τε καὶ Μρη, ασ 

τιμωσαι βασιληα πολυχρύσοιο Μυκηνης. 

ἡνιοχω μεν έπειτα ἑῶ ἐπέτελλεν έκαστος 

ἵππους εὖ κατὰ κοσµον ἐρυκέμεν αὖθ ἐπὶ τόφρω' 

αὐτοὶ δε πρυλέες σὺν τεύχεσι, θωρηχθεντες, 

ῥώοντ' ὥσββεστος δὲ βο γθετ' ηῶθι πρό. 5ο 

φθαν δὲ μεθ’ ἱππήων επὶ τώφρω κοσµηθεντες" 

ἵππηες δὶ ὀλίγον μετεκίαθον. εν δὲ κυδοιριὸν 
ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατο ὃ δ) ὑψγέθεν ἦκεν ἐέρσας 
αίματι µυδαλέας εξ αἴθερος, ούνεκ. ἔμελλε 

47. ἔπειτα Γε[ῷ (νε] ἔπειτά ῥα Εῷ) ἐπέτελλε Εέκαστος. 

ηαβί]ο Βτ, φάλον 6596 οΟπτη, οαἳ Ἰηδεγία οκί οπδία, λόφος, (118 ΥθΙ5Ι5 ΟΠΊΠΕ5 Ρατίες 56 
οχρ]σαηίθ, σα]θα οσί ὠμφίφαλος, Ῥτορτίθ ἀμφίλοφος. ΡΟΙΤΟ ϱαἱεα ἐν τῇ στεφάνη, μγοπηῖ- 
πθηίθ 5ωρτα Γοπίθηι οτα, εἰανίς οτπαία (186ΠΟΣ, θδὲ τετραφάληρος----45, 46. Νοϊαῦῖ]ε 
οδί, ᾳαοά πάπο ΠΟΠ «πρίζες, νε ἈΠίπετνα εἳ «απο ζοπίγα πιοίο ααρτιτίάπα ο θτιιπῖ, 
56 ν]οτογῖα οἱ 5αοζθσδας ΟΠΊΘΗ, 5θιΙ αἆ ἴΘγγοτεπα Ιπ]Ιοοπάντη. Τάεπι ν]άπης Θ. 17ο. 
Αας ἀεαγιπα Εα]πιῖπα ποπ Ώατη οκοπηρ]α Ραδεῖτα ποίαία φυπές αἱ αἆ δή. Έπ. Τ. 

3. ἐπεγδούπησαν, ἐπεδούπησαν, Ιπῖοπιιεγιηῖ. 
47---52. Ῥτίποῖρο Αοπῑνοτατα, ου στῖθς 5ς 5αμδθηιὰ δὲ αἲ Γοδδατη οταΙπίρτας 5ο ἴθ- 

ἨΕΓΘ ᾖιςαῖς, ρεά]ίος Ιποράπέ. Φωτ Ῥοΐθεε, ουστις ππα οχίτα οπδίτα απ αἲ Ιη{εγίοτε 
Ῥαγίθο αἁ Γοδαπι φαυκἑοτίηζ. οτί ου: οξ. ΠΕ, Ο. Ρε. 1ρδὶ απίοπα ρτίποῖρος οχα 
να]]απη οί {οβδαπι ργουθδδθγιη{.---40. οππσοπάα 5ιΏῦ σὺν σεύχεσι ῥώοντο, φποά ΟΊατκο 
πποπιςς θἳ βωρηχβέντες, Ῥες 5α ἀῑοίατη, εαπάεπα τοπ ἀθο]αταί.---51. φθὰν, ἔφθαν, (α 
φύπμι ιῖ στὰν, ῬΓΟ ἔστησαν, ἔσταν) κοσωηθέντες, εοπδΒίθτιπέ οσάΙπῖρας, Ῥγο, πρότεροι 
ἐκοσμήβησαν, 3811 ἴΕΠΙΡΟΓΘ, παπα σπα ς φαἳ ουττίρας Ἰπνεμοραπέας, 5ο Ίου Ρροῦς: Ιέα 
οπίπα φίαΐιιθτο Πθοθςςθ θ5ί, απῖα οδί μ:β ἱππήων, ΠΟΠ μεθ ἵππων. Ῥηΐία ἄιτπιας ]8Πχ 
1η οαππρΟ 5ο οχρ]οαῖδκας Ῥεϊποῖρος τε]οεῖς οαγτῖθις δίαπέ αά Εοκδαπη, ἵπ οτάῖπε ϱρίθ- 
τοταπη, φαἵ ἆθ οπστα Ρραρηαπες Σίαπῖ ἵαππθῃ απῖε Ἠο5, φπῖ οχίσιιο Ιπίθγνα]]ο 5αΏσεφιθ- 
Ῥαπέιτ. 
5-55: Ἐτο πια]ο οπηῖπα ου Ίππα Παβίσαπη οδὲ, αιοά ἑαπι ρεγίιτραίο δί εἸαπιοςθ 

οπιπία ασιπίις ἵπ οχί]έα αἆ ῥρασπαπα. Κνδεμὸς θνι Ταπππ]αις οκ ἴΘΓΤΟΓΘ, Ττερϊάα ος 
πΠΕΠΙΟΓαΤΙΙ5 Ί]ο Ίαπα 5ρ. Ε. 593. δὲ Σ. 535. πε απίεπι 5απριήπθας Ῥτο οπιῖπθ 
ορᾶῖς ασ] 5ο απ]πηαῖς ουζα ες «πα τος απίε πποτίθπα Βαγρθάοπηϊς Π. 459. 544. οξ. Ἠο- 
φἷσά. Θο. Ἠοτο. 384-.---53, 54. ἔέρσας αἵματι µυδαλέας, Ειϊῖας ΦαΏΡΙΙΠΘΗδ, αἱματοίσσας. 

φαλοὺς ἔχουσαν. 44. Απ΄ αὐτόφι.] 59. Μετεκίαθω.] Μετ) αὐτοὺς ᾖλθον. 
Απ΄ αὐτῶν. 45. Ἐπὶ δ' ἐγδούπησαν.] ᾿Ολίγο µετεκίαθον.] Μετ᾽ ὀλίγον ἐκεῖ 
Ἐπεκτύπησαν, ἐπεβρόντησαν. 490. Πρυ- ἀἐπορεύοντο. «Κνδοιμόν.] Θόρυβω. 53. 
λέες.] Πεζοὶ ὁπλῖται. 9ο. “Ῥώωτο.] Ἐέρσας.] Δρόσος. 54. Μυδαλέας.] 
Ὥρμων. ᾿Ηῶθι πρὀ.] Πρὸ τῆς ἀνατολῆς, Διαβρόχους, διόγρους. Ἐζήτηται, πᾶς 
πρὸ ἡμέρας. 51. Φθάν.] Ἔφθασαν. ἐνεδέχετο, αἷμα ἔ ἔχειν τὰς νεφέλας. Καὶ 
Φθὰν δὲ µέγ ἱππήων ἐπὶ τάφρον κοσµη- ἍΛλέγουσιν οἱ λύοντες τὸ ἀμφίβολον, ὡς, 

θέντες.] Τινὲς ὑπερβατὸν τοῦτο ναοῦσι, ἐπὶ µεγίστῳ πολέμῳ πολλῶν ἄναιρου- 
µεγάλως κοσµηθέντες ἔφθασαν. τὸ οὖν µένων, τὸ αἷμα τούτων ἐπλήρου τοὺς πλη- 
µέγα, τῷ κοσµηθέντε συντάττεται. σίον ποταμούς. ἀφ' ὧν αἱ νεφέλαι λαµ- 

Φβὰν δὲ µέγα.] Μεγάλως ἔφθασαν. βάνουσαι τὸ ἔδωρ, αἱματώδεις δρόσους 
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πολλας ἰφθιμους κεφαλα» ἼΑἱδι προϊόνψνεμ. σ5 

Τρώες ὃ) αὖθ ἑτέρωθεν ε επὶ θρωσμῷ πεδίοιο, 

Ἔκτορο τ᾽ άμφι µέγαν, καὶ ἀμύμονα Πουλυδάµαντα, 

Αὐνείαν θ᾽, ὃς Τρωσὶ θεὺς ὣς τίετο οημῳ, 

τρεις πι ̓ Ἀντηνοριδος, Πολυβον, καὶ ᾿Αγήνορα δ1ου, 

πίθεόν τ' Ακόμοντ, Επιείκελον ἀθανάτοισι' όο 

΄Ἔκτωρ ὃ εν πρώτοισι φερ ἀσπίδα πῶντοσ᾽ εἴσην. 

οἷιος ὃ ἐκ νεφεων ὀνάφαψεται οὖλιος ὥστηρ, 

παμφαίνων, τότε δ᾽ αὖτις ἔδυ εφεω σκιόεντα" 

ὣς Ε 'κπτωρ ότε με, τε μετα πρώτοισι Φφόνεσκεν, 

ἄλλοτε ὃ εν πυµώτοισι, κελεύων' πὸς 9) ὥρα χαλκω 

λάμφ., ὥστε στεροπὴ πωτρος Διος αἰγιόχοιο. 

Οἱ ο, ὥστ' ὠμητηρες εναντίον ἀλλήλοισῳ 

όγμον ἑλαύνωση, άνθρος μµόκαρος κατ ἄρουραν, 

πυρών, ή κριθών, τα δὲ δόγματα το ρφέα πίπτει 

ο. 

65 

55. ΑΡίδι. 58. θεὺς Γῶς Ῥεηι]. 6ο. ἐπιξείκελον. ότ. ἐξίσην. 

55. ποίμτη εχ Α. 9. 

5ύ---66. Εὔαπι Τντο]απὶ ο αἆ Ῥπρπαπα αοοϊηριιπί, Παπ Ἡς Ἡσοοίον, Είίαπα Π]ο 
Ίουιφ οί δαΐϊς ερ]επάίάνιδ.. ἘὨθεςί αιίοπα νογριπα ΒΠΙθπηΣ τορθίεμάνπη Ρη({ο ες ν8. 51. 
ποσµιηβέντες ῥώοντο, ουδθγναπίθ (ποφιιο Ἠδίαίμῖο. 

56. ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο, φπεπι απα νἰάιππις Κ. 16ο. ἵπ Ἴρδα οὔΙΠροΓπα ρ]απΙθ, 1π{ει: 
οαδίτα οἱ Βοαππαπάτπα, ἴδα ί ο οπδίτ]8 α θρωσμὸν, ἵαπι αά Ῥουπηαπάγιπη Ρετνοπίταξα. 
---θο. ἠΐθεον π᾿ ᾽Ακάμαντα. Ἰν. 6. νέον, Γονίε, 4ΠΙΔΓΕΠΙΙΝ Γ16 παίιι τηΙηΙπηας. Ὀο Ἠῖ5 Απίς- 
πο] Β]Ης ν. Β. 823. 

6. οἷος--- οὔλιος ἀστὴρ, οππὶοιι]α. ν. Χ. 25. 804. (ὅτε μὲν) παµφαίων, πότε δ' αὖτις ἔδυ 
Ῥνο δύων. Βροοίαῦ οοπαραταδίο αἆ Ἡεοίονοπα νο]απίθια Ῥοτ οτάΙποαδ, ο ΠΙΟάΟ ΟΟΠΡΡΕ- 
οπή 1ΠοςΟ ο οοπδρθοίι καὐ]αύιπας αἲ Γαἱρογοπα ΑΙΠΠΟΡΙΙΗ γοίΘγΕΠ(8 οδί α]ίοτα ν»5. 66, 
67. οπ0116 αΠηιιοίῖος τοροία, τί Ν. 242. κ. 

67---53. Ῥαρπα Ρτίπιο εταί η] νΙριις, ερ0ια. Εοναπας πθο π]]α5 ἀθογιπα 1Πίθυ- 
πεηία». 

67. Οοπιραναίο απίϊηιια ν]ίω οοηδοµίαπθα. Βίαπί ἀπιΟ ΟΓ41Π65 ΠΙθδεΟγπη 5ο εκ 
αάνθικο ας πιειηί ΓΓΙρΕΠΙ. ὄγμον ἐλαύνωσι. ὄγμος, ἠἀοᾷ Ἰοχίοα ἀοοθηί, θδί οτάο π]θ- 
ἑρηθίαπη ἔπασοπι, 1πάς οἱ 5ογίθ8 Επιρῖς 5εα ἀθπιίθπάι», 56 ἀθπηθοδ ἴπ αρτο ]αορπίῖς. 
ο. Σ. 546. 557. (Χοεΐς Ποπϊπίρις ἀάς ουσ) ὄγμον ἐλαύνεν, αῦ αρ. Τηθουγ. Χ. 
α. ὄγμον ἄγειν ὀρθὸν, οηῖὲ αοορίοπάατα 48 1ρ5ο 0Ρ6Υθ Γαρϊθπᾶο 8εὰ. 4ο οτάῖπα κρι]ασαπη 
η θΠ1 ππθίθηζο 80 56οπΠάο Ρογθγγαῦ 1ΠΘΕΝΟΥ: ἐλαύνει πἀθο, ἄγει αιοῖέ, |αοῦί, δετίθπα 
«Ερι]αγπα πδυϊκαταπα: Ἐοάσπι πιοο απο μ]οππα αγατον Γαοἳς αιοῖέ, ἐλαύνα, Ἡἲ Ρίη- 
4αν. Ῥ. ΤΥ. 4ος. ὀρθὼὸς δ' αὔὕλακας ἐντανύσαις ἤλαυνε. 8ο Ἱμαθπὶ ἄπισεγε ιζσιωπ, Ρο {8- 
σος. ΑΠοηιϊ Περτεῖ ΞΙΡΡΙΕΓΟ κατ ὄγμον---μάκαροε. εκ ορΙλείο Ιπθε]ρτέατ οί απιρ]]- 
τπάο ασε εἱ Πππθας πιεί ππῃ.---60. τὰ δε ἐράγµατα παρφία πίπτει. Ιπξ. Σ. 552. 
δρώγµατα δ ἄλλα μετ ὄγμον (ΠΙΙπο ονάο ναὶ Ίουις τοοῖδαγαπι κάρα). ἐπήτριμα 

ἔπεμπο. 56. Θρωσμῷφ.] Τόπῳ ἵψηλῷ 64. Φάνεσκε.] Ἐφαίετο 65. ΤΠν- 

ἐν τῷ πεδίῳ, ἀφ' οὗ ἦν καθορᾷν. 62. µάτοισυ.] ᾿Ἑσχάτος. 66. Στερπή.] 
Οὕὔλιας.] ᾿Ολέθριο. Λέγει δὲ τὸν Κύνα. ᾿Αστραπή. 67. ᾽Αμητῆρες.] Θερισταί. 

Περὶ οὗ καὶ ἀλλαχόθι φησὶν ὁ Ποιητής ᾿Εναντίοι ἀλλήλοισι.] ᾿Ερίζωτες ἀλλή- 

Καΐ τε φέρει πολὺν εν δειλάσι λοι. 68. Ὄγμω.] Τὸ ἐπίστιχον ἔργον 
βριτᾶσι. 68. Σκιόεντα.] Σ Σκιὰν παρέ- τῶν θεριζόντων. ἸΕλαύνωσι.] Θερίζωσε 
χοντα. Ταῦτα γὰρ συσκιάζει τὸν ἀέρα. σπουδαίως. Μάκαρος.] Πλουσίυ. 69. 
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ὣς Τρώες καὶ Άχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλληλοισι θορόντες 7ο 

θήρουν, οὐδ ε ἕτεροι μνώοντ' ὀλοσίο φεβοιο" 

ἴσας ὃ ὑσμίνη κεφαλας ἔχιον" οἱ δὲ, λύκοι ὣς, 

θύνον" Ἔρις δ' ὥρ' ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόώσαα' 

οἵή γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε µαρναμεγοισιν' 

οἱ δ᾽ ὄλλοι οὐ σφι πάρεσαν θεοὶ, ἄλλα έκηλοι 75 

οἶἵσιν ενὶ μεγάροισι καθείατο" ᾗ ηχι ἑκόστῳ 

ὤματα καλα τετυκτο κατα πτύχας Οὐλύμποιο: 

παυτες ὃ ἠτιόωντο κελαμεφέα Κρονίώνα, 

οὔνεκ᾽ ἄρα π βώεσσῳ ε[Φούλετο κῦδος ὀρέζαι. 

τῶν μεν ὦρ οὐκ ὠλεγιζε πατηρ' ὁ δὲ, όσφι λιασθεὶς, Βο 

τῶν ἄλλων ὠπανευθε καβεζετο ; κύδεῖ γαιών, 

εἰσορόων Τρθων τε πόλω καὶ νΊας Ἁγαιῶν, 

χαλκου τε στεροπην, ὀλλύντας τ’, ὀλλυμενου» τε. 

Ὄφρα μεν γὼς ἦν καὶ ὠεζετο { ἑερον ημαρ, 

τόφρα μάλ᾽ ἄμφοτέρων βελὲ ἥπτετο, πίπτε δε λοιός᾽ ὃς 

ῆμος δε δουτόµος περ ἀνήρ ὡπλίσσωτο δειπνον 

72. ξίσας---λύκοι ξὼς Βεη!]. 75. ἀλλὰ Εέκηλοι. 
86. νυ]σ. ὡπλίσσατο ὃόρπον. 

71. ὀλοξᾶο Εαϊσι. 
76. Εᾶσι---ᾗχι Γεκάστῳ. 

πίπτον ἔραζει--.3. ἴσας κεφαλὰς ἔχον. 5Ιὶ οκ πάνθιςο ίαπίες Αολνί εἰ Τγοαπῖ, οτι 
πθιίος αἰίοτὶ οράεγθίῖ, 5εά Πασία νε] π]αάϊο αἰτίπφαθ φήδᾳας οράθτοί. αἀνοετεῖς {Γοῃ- 
δαν ρασπαητ.--- 71. Ετὶς Ιπτετεταί ρασησς, αἲ οπῖπα ἀῑσίαπα 54Ρ. 3. Ῥάσηατη Ί]α οοπεῖ- 
{ανεταί. απ απίρα Ραρπαα αἰπη]θτη, οχο]αςῖς οπυπῖρις 5, νά πως, Ζ. ΡΓ. πολύ- 
στονος φποὰ Ἡ. Δ. 445. Ετῖν ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. Ώεπο Πληίταίατα α Ἐοθρρεῃ. 

75, 76. ἀῑῑ κε οοπέἴπιεπέ οἶσιν ἐνὶ µεεγάροίσιν ἐκάβηνσα ἕκπλοι, 5οἀθιί ο ορῖ,----μίγαζα τος 
ώμετα. (ιθπηκάιποά μπα οὔαπα Ίουις δώμα ἀῑοῖξατ μέγαρον 6ἳ μέγαρα. Ἀο]]ϊσεί, αὲ Ἰπ. 
τεβαπα ορια ρ]ασος οταΏῖ οράθς, 5ειι ο.5.ς, ἰπίτα οαπάθπα απ]απα οἱ ἔρκος. αἲ Ζ. 242. 
5ᾳᾳ. νἰάϊΐπαας, ία οἱ ἵπ Ό]γπαρο, Ργβίες ππα]οτεπα οί Ἰηβίρπίογοπα οοάεπα, παπα ο αρίζες 
εοπεῦαί, ουαπῖ αλα οάος τοφποσαπα ἀθοταπα. ο, Υ. Το, 11. 

8ο. Νοβοπος πας Ίαπα αληαοίῖες νιάππιις: 4, απἲ Αολῑνίς ςιάθπε, αοσαδαπέ «7ο- 
νθπη, Ρτο οοΠΙΠΙ ταοπθ Αολινῖς οἰαάθπα 5ίταθηίθπας αἰέθτα οκ Ρατίε ο ηρίίος ἀε]οοία- 
τασ αἀδρεοία νἰγας ῬασπαπΒαπη.---81. καβέζετο κύδε; γαίων Ίαπα γἰάΙπηις Α. 405. Θ. 
51. θἳ 1ΠΕ. Ν. ΣΙ. ΡΓΟ κυλιων. γαυριῶν. επηζαπάο ρτορίες Ἱποππάαπι φροοίασα]απα, οα]1ς. 
1ρ96 αποίος οταξ. Πθάίοναί ααἴεπα ορίου ἵπ ΟΙγπιρυπι Θ. 438. 
8-83. Οἶνοα πιθάῖαπα ἀῑεπα Γγοἱαπουπα αοἷθς Ιπομπαίας Ασαπηθτηποπϊς πιακίπιθ 

νἰαίε, ου]ιῖς τον σος οχροπήπζασς ἀοπθο να]πετε ρεγοιδσας ἵπ οαδίγα τενεγβ(αγ. 
δη---οι. ἸΓεγίάϊες ἀθδισπαίις, πθς ἵαπιθπ ἴαπα αοοιιταίθ, πῖ ο Ποδίτο πἹουθ. ΤΏιοῖς 

αα πιθάἴαπα ἀἴθπῃ σὸ ἀΐξετο, εἰ αἰίου Ίοσιας Ἠίο αἰπηῖ]]ς Θ. 66, 7, 8. Έεππρας Ροδίπηθ. 
τιάἵππαπα ἀθο]αταίας Π. αι. ΤτΤ. δα. Ἐδι απίεπι 5ααν τος ἰπτθνρορίαπα Ίου 1ηΐέθς οράθς 
θε ράμπα». 

Β4. ἱερὸν ἥμαρ. δτον. αἶπιτι ἀῑσα, αἲ Ίππα Θ. 66.---66. ὡπλίσσατο δἱἼσνον, ὀπλίζεταιι---- 

73. Θῦνον.] ᾿Ενθουσιωδῶς ὥρμων. 4. 
Παρετύγχανε.] Παρῆν. 79. ᾿Ορέξαι.] 
Παρασχεῖν. 8ο. Οὐκ ἀλέγιζεν.] Οὐκ 
ἐφρόντιζε. 83. Στεροπήν.] Δαμπηδόνα. 

Ταρφέα.] ΣυνεχΏ, πυκνά. Ἰ7ο. Θορῶν- 
τες-] Ἐφορμήσαντε. 71. Δίον. Ἐ- 
τέτρωσκον, διέκοπτον. Μνώσντο.] Μγείαν 

ἐποιοῦντο. 72. Ἴσας δ ἔσμ' η κεφαλὰς 

ἔχω.] Κατὰ μίαν εὐθείαν εἶχο τὰς κε- 

φαλάς᾽ ὅ ἐστι», ἐ ἐξίσωτο αὐτοῖς ἢ μάχη. 

ΥΟΙ.. 1. 

Β6. Δρυτόμος.] “Ὑλοτόμος, ξυλοτόμος. 

Δρῦν γὰρ ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ πᾶν δένδρον, 

38 5 
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οὔρεος εν βήσσησω, ἐ ἐπεί τ' ἐκορέσσατο χείρας 

τάµνων Φένδρεα μακρᾶ, ἄδος τε μῳ "κετο θυµον, 

σίτου τε γλυκεροῖο περὶ φρένως Ίμερος αἱρει" 

τηµος σφη ἀρετῃ Δαναοὶ ῥήξαντο φάλαγγας, 99 

κεκλόµενοι ἑτάροισι κατω στίχας. ἐκ δ Αγαμέμνων 

πρῶτος 6ρουσ" έλε ο ἄνδρα Βμήνορα, ποιμένα λαών, 

αὐτόν, ἔπειτω ὃ ἐ Εταίρον Ὀΐλήηα πλήξισπο. 

η τοι ὉΥ᾿ εἔ Ἡ ἱππωὼν κατεπάλμενος ἁντίος ἔστη" 

τὸν ὃ᾽ ἴθυς μεμαώτα μετώπιον ὀξεν δουρὶ ος 

δν, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχόε χαλκοβόρεια, 

ὤλλα ὃς αὐτης ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκεφαλος δὲ 

ἔνδον ὅ ὤπας πεπάλακτο' δόμασσε δε μυ μεμαώτα. 

καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ὄναξ ὠνδρῶν Αγαμέμνων 

στήθεσι παμφαύωτας, επεὶ περίδυσε χιτώνας᾽ 1οο 

αύταρ ὁ (8η ῥ᾽ ῥ) Ἴσόν τε καὶ ᾿Άντιφον εξεναριζων, 

υιε δύω Πριώμοιο, νόθον καὶ γνήσιο, ὤμφω 

εἰν ενὶ θιφρῳ ἐ Εόντος" ὁ μεν νόθος ἡ ἡνιόχευεν, 

ἼΑντιφος οὐ παρέβασκε περικλυτός' ὦ ποτ᾽ ᾿᾽Αχιλλεὺς 

868. μακρὰ, Γάδος. ν. 0055. ού. δόρυ [οι 

90. αἴθι [άναξ. 101. βη Εἴσον. 

87. ἐκορέσσατο χεῖρας---θί ἄδος, 4ς ὑπά]ο οὐ πιοεδίία ασ ἀο[αιραίῖοπα, ν]άΐπιας Ίατη Κ. 
08. δαΙΠ{Θ]]. απίΘΙΗ ἐκορέσαπο (δαἱἰαυἰέ 98) κατὰ χείρας, ΓΟΥί8 Θἱ κόπου νε] πόνου Ο111ὰ 
Ἐνκία]ο, δρόµου ἄσῃ ἵππου: Σ. 28Ι. 

99. φάλαγγας, ΠΟΠ 88ΗδΙΙ δετΙογΙπη. 564 (ππηα5. οοπρ]οβαά επῖπα Ῥαρπαγε φο]εραπές 
--ο1. ἐκ δ' Αγαμέμνων. αὀ]ιιο 6υβο ον ίδιας 86 Ῥοῦτις ἑαππηῖς αἀνογεῖς, τθεία ΟΡΡΟ- 
51ή5, Ῥισπανεταπές παπα ΑΡΑΠΙΘΙΗΠΟΠ απίς οτάίπος Ῥγογιπηρίέ.---04, 05. ὄγτ, ΟἨ]εις 
ἐξ ἵππων καπεπάλµενος, καβαλλόμενος ἐπὶ τὸν Αγαμέμνονα". Αί Πο ΟΠθιπι Ἱαδία Ῥεγόοι- 

Ώτ.---06. στερώνη Ροΐονί Ἡ. Ἰ. ουπα ϱγανηπια Βίος Ρο βεπενο αα]θ Ἰαυον. Ῥτορτίε 
{ΠΙΘΏ θδί οτα ρᾳ]θι Ῥτοπποπος 5αρτα {τοηίοπι: ν. Κ. 39.--08. πεπάλακτο Ἰσεια 
Ἰαδί απασναίαπα εἴ οοΠΕΗδΗΤΗ. πῦ παλώσσειν νΙάΙπηις Ἡ. 171. 4ς φογίῖρς.---1οο. στή- 
θεσι παμφαίνοντας, Ῥτο ἔχοντας στήθη Φαίνοντα σαγιάογε στίλβοντα. περίδυσε χιτώνας. 5δβ0- 

Ἠαπάο εχιεγαί, περιεξέδυσε. 
ΤΟ([----122. Ι5ις εἰ 4ίρηπις ΠΠ Ῥτίαπαϊ, πθοαπ{γ αὐ ΑραΠΙΘΠΙΠΟΠΘ. 
104. παρέβασκε. παραβάτης Ῥαρηαί ἆθ ατα, Α]ίει ἠνιοχεύει, αατ]ραίας. 15 παηο 

ἀπὸ τοῦ ἀρχαιοτέρου. Ὡπλίσσατο.] Πα- «φρυο. 96. Σχέθεν.] ᾿Αντέσχε. Χαλ- 
Ρεσκευάσατο. Ἡτοίμασεν. Ὁ7. Ἔκο- κοβάρεα.] Τῷ χαλκῷ βαρουµένη. ὅ ἐ- 
ῥέσσατο χεῖρας.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἔκαμεν, ἐ- στµ, ἰσχυρά. Ο8δ. Πεπάλακτο.] ἛἜ- 
κοπίασεν. ὃδδ8. ᾿Αδος.] Ἱόρς. 8ο. Ἱ- «φύρετο, ἐμολύνετο. 1990. Στήθεσι παµ- 
µερος.] Ἐπιθυμία, ἔρω. 99Ο. Τῆμος.] φαΐίνντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας.] ἛἜ- 

Τηνικαῦτα. καθ ἣν ὥραν. τότε. Σφῃ.] πειδή, φησι, τοὺς ἐν τοῖς στήθεσι αὖ- 
Τῇ ἑαυτῶν. Οἱ. Κεκλόμενοι.] Παρα- τῶν χιτῶνας ἀφείλετο, καὶ γυμνοὺς φαι- 
κελευόµενοι. 04. Κατεπάλμενος.] Καθ- µναµένους τοὺς νεκροὺς κατέλιπε. 1Ο. 

αλλάόμενο,, κάθορήσας. Ὁ5. Μετώ- Βῆ 'Ρῆησόν τε καὶ Αντιφων.] Ἔβη ἐπὶ 

πιον.] Τὸ μεταξὺ τῶν ὥπων, τὸ µεσό- τὸν 'Ῥῆσω καὶ "Αντιφο. 194. Πα- 
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Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη µόσχοισι λύγοισι, 1ος 

ποιμιαίνοντ) ἐπ᾽ ὄεσσι λαβων, καὶ ἔλυσεν ἀποίων. 

δη τότε ψ ̓Άτρείδης εὐρυκρείων Αγαμέμνων 

τὸν μεν ύπερ μαζοῖο κατα στήθος βαλε δουρί. 

΄Άντιφον αὐ παρα οὖς ἔλασε ἔίφει, ε ἐκ. ἔβαλ | ίππων. 

σπερχόµενος δ ὠπὸ τοι ἳν ἐσύλα τεύχεα καλα, Τ1ο 

γηνώσκων' καὶ γαρ σφε πώρος παρα νηυσὶ θοήσιν 

εἶδεν, ἓ οτ᾽ εξ Ἴδης ὅ ογαγε πόδας ὦ ώκυς Αχιλλεύς. 

ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης πια τέκνα 

ῥηϊδίως συνέαξε, λαθὼν, κρατεροῖσιν ὀδουσιν, 

ὃλθὸ, εἰς εὐνὴν, ἁπαλόν τέ σφ ήτορ ὠπηύρα" τ1ς 

ή δ᾽ περ τε τύχησι µάλα σχεδον, οὐ δύναταί σφι 

χραισμει' αὐτην γῶρ με ὑπο τρόμος αἰνὸς ἱκάνει" 

καρπαλίµως δ᾽ ηϊνζε δια δρυµὰ πυκνα καὶ ὕλην 

σπεύδουσ᾽, ἱδρώουσα, κραταιοὺ θηρος ὑφ' ὀρμής' 

ὣς ρα τοῖς οὔτις δύνατο χραισµησαι ὄλεθρον 1209 

Έρωων, ἄλλα καὶ αὐτοὶ ὑπ' Αργείοισι φεβοντο. 

αὖταρ ὁ Πείσανδοόν τε καὶ Ἴππόλοχον µενεχάρµην, 

υἷεως Αντιμάχοιο δαίφρονος, Ὁ ὃς ῥᾳ μάλιστα, 

χρυσὸν ᾽Αλεζώνδροιο δεδεγµένος, ὠγλαο δώρα, 

196. ὄξεσσι. 1990. [οτίθ αὖτε παρ οὓς. 
111, 112. θοῇσι Εεῖδε. 114. συνέζαξε. 

Ἰοῖ8.----105. δΐδη. ἐδέσμευε. Ἐπετε δω. ὃημι. δίδηµι.---Βθσιπα Β]ὶο5 στθρες Ρᾶδορτο Ίθπ 
νἰάἴπιας Ἡ. Ζ. 21. 5η.---1ού. ἔλυσεν (ἀντὶ) ἀποίνων, ϱγείίο αεζερίο. 

111. Αάάῑία Ἠῶο οτηαηῖς 1ρ56 605 Ίαπῃ απῖο ν]άρταξ, εἴ παπο αρποφοῖε 
111-121. Οοπιραταβῖο θ5ε τα]ἀο οτπαίας τοζείας απίοτα αά Τά, αποά πεπιο ες 

Ττο]απϊς ροίιήὲ Ἡς 5ποςσΓετ ϱὲ ΠθοθΙ Ἀνθτίθτε.---Ι14. λαβὼν, συνέαξεν, ὀδοῦσιν, Θὲ φἱο 
Ἰπέθγριηχϊ: οδί οπῖπι Ῥγο ἔλαβε, καὶ συνέαξε.---Τ15. ἐλθὼν εἰς εὐνν 50. αδίγατη 5ααπη, 
Ἰεοπῖς, αποά Ίπρτεσσα. οετνα Ίππανα 505 Ἠήηπιι]ος. 1Ρί ἀεροδπετας. Ῥοο]αταίαχ τες ες 
4]ίοτο. Ίουο Οὰ. Δ. 315. ὡς δ) ὁπόσ ἓν ξυλόχῳ ἔλαφος κρατεροῖο λέοντος Νεβροῦς κοιμήσασα 
νλγενίας γαλαθηνοὺς, κνήµους ξερέησι- -ὁ δ ἔπεισα ἓὴν εἰσήλυθεν εὖνλνν ̓ Αμϕοτέροισι δὲ τοῖσι 

ἀεικία πότµον ἐφῆκεν. ἈΙος οπῖπα ]εοπῖς ποπ θδί, αἰίοπα Ἰηδίγα Ιπνοκβσατες πηοποῖ Ψεη. 
Ῥ.---τα 7. ὑφηκάνει σρόµος. ὑποδύει. Βὶο ὑπέλαβεν. ὑπηλθε. θὲ ἥεξε ΡτΟ ἀῑσσει- «120. χραι- 
σμῆσαι (πρὸς) ὄλεβρον πά ακἰῖαπα ρτορι]καπάντα: αέ Α. 243. 

122---147. Ρἰκαπαγιωι οἳ ΠΗἰρροίου]ιιπι ορθά ΑβαππΕπΙΠΟΠ, Αππιασμί β]ος 5ἲί 
5αρρ]ῖους Γαοίος. 

123. «{πάϊπιασλι α. Ῥατίᾶς απτο οοτταρία5 Ἠείεπαπι τοἀάεπάατα ἀἰκειασεγαί 5αῦ 
Ῥτίπια Ώ68]]1. Ἐπο]απϊ (εππιρογας πηρείς Ττο]απι αά τες τερείεηᾶας [Ἴγεςε οἱ ἸΠεπε]αο : 

ραΐβασκε.] Παραιβάτης ἦν. Ὢ ποτε.] ἉΧόμενος.] Κατεπειγόµενος, σπεύδων. ᾿Α- 
Οὕς ποτε. Δυϊκῶς. 105. Ἐνημοῖσι.] πὸ τοῖῖν.] ᾿Απ' αὐτῶν. Δυϊκῶς. 114. 
Ταϊς προβάσεσι. Δείδη.] Ἔδησε. Μό- ὮῥἙννέαξε.] Συνέτριψεν. 115. Απαλόν.] 
σχοισι λύγοισιν.] “Απαλοῖς λύγοι. 196. Νέον. 118. Δρυμά.] Δρυμᾶῶνας. συν- 
Ἐπ' ὄεσσιν.] ᾿Επὶ τοῖς ποιµνίαις. "Ἑλυ- Ἰδένδρους τόπος. 1931. Φεύωτο.] Ἔ- 
σεν ἀποίνων.] Λύτρα δεξάµενος ἀπέδωκεν. Φφευγω. 1322. Μενεχάρμην.] ὝὙπομέ- 
1090. Ἔλασεν.] Ἔπληξε. 11Ο. Σπερ- νοντα τὴν µάχην, πολεμικό. 124. ᾿Α- 

453 



σοο ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. τος---ιμό. ΤΡ. κ. 

οὐκ. εἰωσχ. Ἑλενην δόµεναι ξανθῷ Μενελόω᾿ 126 

του -- δη δύο παϊδε λαβε αρείων Αγαμέμνων, 

εἰν ἐνὶ θιφρω ε ἐόντας, ὁμοῦ δ) ἔ εχον ὠκέας ἵππους" 

ἐκ γαρ σφεως χειρων φύγο ἡνίο σιγαλόεντα, 

τὼ δὲ κυκη ἡσην΄ ὁ δ εναντίον ὥρτο, λέων ὣς, 

᾿Ατρείδης: τὼ ὃ οὔτ ἐκ κας Ὑουναζεσθην' 139 

Ζώγρει, ᾿Ατρέος υἷε, συ ὃ | οζια θεζαι ἄ αποµα" 

πολλω ὃ ἐν Αντιμόχοιο θόμοις κειμήλια κεῖται, 

χαλκός τε, χ χρυσός τε, πολύκμητός ο. σίδηρος" 

τῶν κάν τοι χαρίσαιτο πατήρ ὠπερείσι ἄπομα, 

εἰ νῶϊ ζωους πεπύθοιτ ἐπὶ νηυσιν ᾿Αχαιῶν. 135 

Ὡς τώγε κλαίουτε προσαυδήτην βασιληω 

μειλιχέοις επέεσσι᾿ ὠμειλικτον ὃ ὅπ᾽ ὤκουσαν" 

Εἰ μεν δὴ ᾽Αντιμώχοιο δαίφρονος υἱέες ἐστὸν, 

ὃς ποτ ενὶ Τρώων ὠγορῃ Μενέλωον ἄνωγεν, 
ὠγγελίην ἐλθόντα συν ἀντιθέω Οδυσηϊ, 149 
αὖθι κωτακτεῖναι, μηδ Εξέμεν ἂψ ε ες ᾽Αχοιούς' 

νυν με δη τοῦ πατρος Φεικεα τίσετε λώβην. 

Ἡ, καὶ Πείσανθρον μὲν ὠφ Ίππων ῶσε χαμαζε, 

Φουρὶ [βαλὼν προς στήθος" ὁ ο) ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. 

Ἴππόλοχος δ᾽ ἀπόρευσε, τὸν αὖ χαμαὶ εξεναριζε, 145 

χείρας ὦπο ξιφεῖ τµήζως, ἀπό τ αὐχένα κόννας" 

190. Ῥεηί]. λέων ἕώς. 6ἳ 516 Ἱη 15 5] δις ]οσίς. 137. Εεπέεσσι. 
142. ἀξεικέα.  Ἐίαπα ο ρέτη [15 [οῦ πατρός. 

ν. δαρ. Τ. 205. ἈρθοίανΙί τες αἲ Απιομοπιεσῖσα. οξ. Τχείσα ΑπίσΠμοπι. 154.---127. ὁμοῦ 
ὃ) ἔπον' εοάεπα ἴπ ἴοσο, πὈὶ Ασαππεπιποπ Ῥασπαβαί, Ἰπγθοί οπτγα εγαπέ οί 1ρεῖ: Ίος 
οδί ἔχει ἵππους, ἐλαύνειν, ἀτίρενε: νἷκ οηῖπη πέθγηιιε φἴπια] Ἰαβθας (οπές. Θοά 96- 
απἰθασς ἐκ γάρ σφιν ταἰτοδρ]ος επ λάβε. ορργεδεῖέ 605, παπι βαβίέο οχίογπθϊ Ἠαροεπα 
οχοἰἀθναπξ πηαη(ρι]5. σθίας ο 1106, Ῥ]η γα], οὐ α]ίθγ {απέππι τοσεγθί, α]ί6 πθυ 1ρδ6 
Ίογα οαάρηίία Βτιπίτευ αγγρθτοί.---120. ΤΗ συνεχύβησαν, ἵατβα(ϊ βιιπί απίπιον-- εί γου- 
γαζέσθην, 5αρρ]]ουν Γαοξῖ, Ρτοσα(ί φαπέ ππαπῖρι5 ργοζρηαϊς.---119. ὅς ποτ ἐνὶ Τρ. Οι! 
Ττο]απῖς αποίοτ Επί, αἱ Μοπε]αια αἆ Τγο]απος Ἰοραίαπη, (κατ) ἀγγελίην ἑλβόντων Ἱ]- 
Ἠσο οοσἱάθγοπέ, πθς τρβῖτο θά 805 θἰπεγεηΐ.---τά1. ἐξέμεν, ἔξεῖναι. θ9ὲ ΕΠΊΤΗ ἐξίημι, ἐκ- 
πέµπω.--142. λώβη οί Ἡ. Ἰ. αἰπαρ]. Ῥγο Ππ]αγία, θ/πκηιιε ου]ρα, 4 οοηκϊ]ίο Ἱπίήπο, οιι]15 
πιο Πααπί Ῥώπαπα ΠΠΗ,---τωθ. χεῖρας οι ἐκετεύσας θΥΑΐ, ϱΥΟίΘΙΔΕΠΦ Ππαπιίδι---147. 

λεξάνδροιο.] Παμὰ ᾿Αλεξάνδρυ. 190. ἀγγελία. παράγγελµα ὡς ἐν τῷ: ᾿Αγ- 
Κυκηθήτην.] ᾿Εταράχθησαν. 139. Γου- «γελίην εἴποιμι περίφρονι Πηνελοπείῃ. καὶ 
ναζέσθην.] Τῶν γονάτων ἥπτωτο. ἱκέτευ- τὸν ἄγγελον, τοι τὸν πρέσβι.. ὡς ἐν- 
ον. 1936. Προσαυδήτην.] Προσεφώνον. ταῖθα ᾿Αγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ 
προσεφθέγγοντο. 137. ᾽Αμείλικτω.] ᾿Οδυσῆι. 141. Ἐξέμεν.] Εξεῶσαι, ἐκ- 
᾽Ληδη, σκληράν. 149. ᾽Αγγελίην.] Αν- πέωψαι. 142. Λεικέα.] Χαλεπόν. 144. 

τὶ τοῦ εἰς πρεσβείαν. δύο δὲ σηµαίνει Οἴδει ἐρείσθη.] Πρὸς τῇ γῇ ἠρείσθη, ἐ- 



ΙΒ. χι. ΙΛΙΑΔΟΣ ΑΔ. τ47---ιότ. σοι 

ὅλμον δ) ὧρ, ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι ὁμιλου. 

τοὺς μο ἔασ" ὁ δ : σθι πλεῖσται κλογέοντο φάλαγγες, 

τῇ ῥ᾽ ἐνόρουσ’» άμα δ᾽ ἄλλοι εὐκνήμιδες ᾿ Αχαιοί. 

πεζὸ μεν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ὠνάγκην 

ἶππεις δι ἱππηας, (ὑπὸ δέ σφισιν ὥρτο κονίη 
ἐκ πεδίου, τὴν ὥρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων ) 

χαλκῷ δηῖόωντε». ὅταρ κρείων Αγαμέμνων 

αἲεν ὠποκτείνων επετ’, Ἀργείοισι κελεύων. 

ὡς ὃ) ὅτε πυρ ἀϊδηλον ε εν ὠξύλῳ ε ἐμπέση ὕλη, 

πάντη τ' εἰλυφόων ἄνεμος φέρει οἱ δε τε θάμνοι 

15ο 

ποσα 

προῤῥιζαι πίπτουσιν επειγόµενοι πυρος ὁρμη' 

ὣς ἂρ ὑπ᾿ Ἄτρείδη ᾽ Αγαμέμνονι πιπτε καρηνα 
Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ᾽ εριαύχενες ἵπποι 

κε ὄχεα κροτώλιζον ἃ ώνα πτολέμοι, Ὑεφύρας, 

ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας" οἱ δε επι γαΐη 

16ο 

155. ἀξίδηλον. 
πάντη εἰλύων. ν. Οὺ55. 

156. πάντη Εειλυφέων νε] Γειλύζων. αιιοά πιΏο εδ5εῖ 

ὅλμον Σ ὣς, ἔσσευε «ππποπτα, ἐπαποβέαπα 6ΟΥΡΙ5, {απο παπα ογ πάσα (ρτορτίς, ογΗπάτ]- 
ο πα ναδ, πο Ῥησεραπε 1]]α ορίαίο Ἰεσυπηίπα). 

148-162. Αα Ασαπιεπιποπῖς ἔαοϊποτα, απῖθας (απάσπι Ττοσηί ἴπ ἔαραπα 5αης 
οοπ]θο, 

148. κλονέοντο οππα ἀΠεσίια Ροφίξιιπι Ῥτο ἐμώχοντο. ὅπου χλόνος ἦν τῶν φαλάγγων. εἳ 

150. ἀνάγκην σππα πθυ ΠΠΠθΘΓΟ πθο υ]γέατί τοςϊκίοτε Ροδεεηί.--151. ὑπὸ δὲ ασ. Ῥεπε 

Ππεογροπί ας αἆ αισεπάαπα τεγΙτη 5Ρθοἴθπ.---153. χαλκῷ δηίόωντες Ί1πρθ ΕΠΙ ἔππεῖε, 
ἵπππας. σι 4ε οχι Ρερπαδαπί οράεὺαπε αἶἷος ο οι γι Ῥιρπαπίεν χαλκῶ, Ἠασία. 
155. ἓν ἀξύλῳ ἐμπίσῃ ὕλη. εἰς ὕλην ατυοπίρας ἀθησαπα. Του Ροε(οῖς ογπαπηθη{ῖς. 
οοπκρίοι]5. Τιπι ἆ ἄνεμος φέρει πὸ πῦρ πώντη εἰλυφέωνν συνε . εἰλύων, κλονέων, Ἡὲ Υ. 

472.---157. ἐπειγόμενοι. ΡΓΟ τ]ε τοῦ πυρὸς ὁρμῆς ἐπειγούσης τοὺ: θάμνους. νἱ Ἰβηῖ ατρεηίε, 
Ιηκίαηίε ατροπίρη». 

16ο. κείν ὄχεα κροτάλιζον ουπι ἀ]θοαι Ρροδίσαπα νετ ραπ ἀποξαπι ἀπὸ τοῦ κροτεῖν, Ρτο 
λκον, καά αιπα ΙπάΙοαίοπθ δίτερίεης, απαπάο οπσγις νασιῖ, ὄγεα κενὰ, σαβαπέασ. ἀνὰ 
πτολέμοιο γεφύρας, Ίουα Ίπέες αῑες απίπφιε ῬησπαπΏῖυπι. ν. αἲ Δ. 271. ---161. ἡνιόχους 
ποθέοντες Ῥτο ν]πατί, σἴπε αιιγὶσίε, πον. Ἠαθεπίες αιτῖρας. Ἑοσπηπ]ανα ]απα γάίπας Β, 

στηρίχθη. 147. Ὅλμον ὃ' ὣς, ἔσσευε.] κατὰ στέρησω, ἀλλὰ κατ ἐπίτασι. 
Ὅλμου δὲ δίκην αὐτὸν ῥήγας κυλίεσθαι. 
Ὅλμος δέ ἐστι καῖλος λίθος, εἰς ὃν κόπτε- 

ται ὕσπρια, καὶ ἄλλα τιά. 199. Ὅ- 

λεκον.] ᾿Ανῄρου». Τὸ ο μικβὸν, διὰ τὸ 
μέτρο. 192. Ὥρσαν. Ἡ Διήγειραν. 
153. Χαλκῷ δηϊύωντες.] "Ητοι, τοῖς ἐ- 

πισώτροις κόπτοντες. 

ο Πεζοὰ μὲν πεζοὺς ὄλεκον, ἱππεῖς δ᾽ 

ἱππῆας. οὗ γὰρ οἳ τῶν ἵππων πόδες χαλ- 
κῷ ἐτίτρωσκο. 155. ᾽Αξύλῳ.] Κατα- 
ξύλφ. ἨΠολυξύλῳ. ὗΤὸ γὰρ α νῦν, οὗ 

3. 
Ἡ οὕτω συντακτέ- 

156. Εἰλυφόων.] Εἱλῶν, ταράσσων. Οἱ 
δέ τε θάμνοι.] Καὶ οἱ σύµφντοι τόποι. 
Παρὰ τὸ θαμὰ πεφυτεῖσθαι αὐτοὺς, ὅ 

ἐστι, Οἱ δὲ, τὰ χαμαίζηλα 
καὶ πολύκλαδα φυτά. 197- Πρόῤῥιζοι,] 
Μέχρι τῶν ῥιξῶν. Τῶν γὰρ κάτω γῆς τὸ 

πὺρ οὐχ ἅπτεται. ἨΠυρὸς ὁρμῃη.] Τῷ 
πυρί. Περιφραστικῶς. 158. Κάρηνα.] 
᾿Απὸ µέρους, ἄνθρωποι. Οἱ δὲ, ἀκρωτή- 

ρια. 16ο. Κείν ὄχεα.] Κενὰ τὰ ἅρ- 

µατα. Ἐροτάλίζον.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἕλκοντες 

πυκγῶς. 



609 ΙΔΙΑΔΟΣ Λ. ταό2---ι76. 115. ΧΙ. 

κείατο, γύπεσσι πολυ φίλτεροι, ἢ ἀλόχοισυ. 

Ἕκτορα ὃ) εκ βελεων ὅ ρα Ζευς, ἔκ τε κονίης, 

ἔκ τ᾽ ἀνθροκτασίης, ἔ ἔκ ϐ᾽ αίματος, ἔκ τε κυδοιμοῦ' 

᾿Ἀτρείδης ὃ έ έπετο, σφεδανον Δανασῖσι κελεύων. ιός 

οἱ ὲ παρ Ἴλου σήμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο, 

μέσσον καππεδίον παρ Μρινεον ἐσσεύοντο, 

ἱέμυενοι πόλεως ὁ δὲ κεκληγως ἐπετ' αἲεὶ 

᾽Ατρείδης, λύθρω δὲ παλάσσετο χεῖρως ὠώπτους. 
ο ορ Ν ς / / Ν Ν / 

ολλ οτε δ Σκοαιᾶς τε πύλας καὶ φηγον έποντο, 
”/ 3 Ν ο κ. ο) ον 

ἔνθ αρα, δὴ Ισταντο, αι αλλήλους αγεµιμιοΥ. 
ς  35/ ΄ / ΄ , ΔΑ 

οἱ ὃ ἔτι καμμεσσον πεδίον φο[βεοντο, [9ύες ὣς, 

ὥστε λέων ἐφόβησε, µολὼν ἐν νυχτὸς ἆμολγῷ, 

πάσας᾽ τὴ δε ος ἤ ὠναφαίεται αἰπυς. ὄλεθρος" 

της δ᾽ εξ αὐχέν' ἔαζε, λαβων, κρατεροῖσιν ὀδουσι 

πρὠτον' ἔπειτο ὃς ϐ αἷμω καὶ ἔγκατα πάντα λωφύσσει' 

166. παρ Είλου. ν. 00Α8. 
169. νι]β. δ) ἐπαλάσσετο. 

17ο 

175 

168. Ειέκενοι. 
175. ἔ[αξε. 

793 οἱ Το0. Ε. 234.---162. γύπασσι πολὺ Φίλτεροι ἢ ἀλόχοισι. οοπαρατα(ἶγε οχ]Πέ, ᾳιοά 
Ῥτοργίο αἀνογεαᾶνο οναί ἀἰσεπάππι: ϱγαίο αδρεσίι υπζδιγΙδις, (ας Α. 5.) πο απίσπι 
παγίδα. Ῥτο γα]ρατὶ: ζαπίαϊ ]αοεῦαπί πιϊδεγαδἰ[ον |Γαο απκρεοίις «πε 1κοΓΘς 
1ρ9: αγθιρα ΙΓ ϱ9φεηί. ΕιδίαΠ]ς ἀστειότητα μετὰ σεµνόπητος Ἠϊ8 Ίηθςκο ριίαναί. 
ἸΝοκίγο 5ηδα τοζο]εῖ {οία τοῖ 5ρθοῖος αἰτοσϊίαίοπι ον]: (1.Π {ππΙΕΠ τεροῦ. 1Πῇ. 305. 

163---15ο. ΕΙί ἔαρα Ἐτοἱαπονιιπα θβΊιδα δη αῦ ππσπία Ττο]ο». 
163, τό. Ἀγποηγπια οππηπ]αία ππησησπη να Παθεπί αᾱ πιοπίοπι Ἱππρε]]οπάαπη. 

Ἠοο ον φιιοά (Πτι νο]αῖτ οἱ πταίιις οδί Ηὺ. ΠΠ. 22. ἨΗεοίοτ {αππθη ἨΠΠδ απ 
Αραπιθιηποπῖ οῬν]α5 Γαοίς οναί, ΡάρηαΠ5 εο]]ορί αῑα αοϊαὶ ρατίο.  Ἠοο παπο «ονῖς 
οιτα Γαοῦιη πατταζΙΓ νος. 163, 4. σφεδανὸν Δανασῖσι κελεύσας. Π{εγαπα Π. 372. ἔπιτετα- 
μένως. σφοδρῶς. σπεύδειν, σπευδανὸς, πηπάς σφεδανός. σφεδανάω Φ. 642. 

166---{Το. Ἐδιί Ἰῖο Ιπίου Ργοροῖρια Ίουα 4 Ττοπᾶϊς ἑορορταρ]ία. ᾿Ίλου σημα Ἰαιιᾶ 
Ίοπσο αὔθδςο ἀθριέ, 5ἱ α- οπδῖς Αοπίνογαπι Υθυδας Έτο]απι Ῥθγρετες: Επ ἴπ. σαπαρί 
Ῥατίο πάπας οοπδρίοια. ν. δ1Ρ. Κ. 414. οἳ 16ο. ἵπ. 271. Αί ἐρωεὸς 167. οαρτίᾖίσις 
Ῥχορθ πιωηία, 5αρ. Ζ. 432. 434. ἨὨναί 1]άθπι σκοπιὰ αἱ Χ. 145. παρὰ σκοπιὴν καὶ ἔρι- 
νεὸν ἠνεμύεντα. (Οδίθγιπα Ροζέ οἳ πἼπα ατΏος 6556 δἵ φιιογοθίιπι ἀθδίσπατῖ: τιέ ἐρινεὸς ἲν 
ἐρινεώδης πόπος, αὲ 1 0ἀγβν. ἀσφοδελός.---172. (οἱ μὲν) ἵσταντο. οἱ δ α]Ι απαίθπι. Όοπι- 
Ῥαπνα ο αἀπποάνπα οτησίας ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ πδεηπθπάο βαραί οἱ ἀκρενρῖί Τγο]απος, αέ 
Ίοο Ἠονθς, Ῥες ποοσίεπι ἵπ δερίπα ΙΓΓΙΕΙΦ. Ἱπο Ὄονε αττερίο εἴ Ἰαπίαίο. Ῥοδίοιπα 
Ῥτοο]αγο ογπαν]έ.----Ι 73. ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ. ἨΙΠΟ ΒΙΠΡΙ. ποσία. Ῥ6υ ποσίεπῃ.----Ι77. τοὺς 

ἠχὴν ἐποίουν. 163. 

Πολὺ φίλτεροι.] Πολὺ προσφιλέστεροι. 

πόλω. 173. Νυκτὸς ἀμολγῷ.] Τὸ 
καιρῷ ἐν ᾧ συµβέβηκεν ἀμέλγεσθαι τὰ Ὡ 

/. 
Κείατο.] Ἔκευτο. 

163. Ὕπαγεν.] Ὕπεξηγεν, ὑπεξέφερε. 

Κοίης.] Τοῦ ἐν τῷ πολέμῳ κονιοροῦ. 
161. Αἵματος.] Φόνου. Κιδοιμοῦ.] Θο- 

ρύβου, κραυγῆς. 16ς. Σφεδανώ.] Ἔ- 

πεικτικόν. σφοδρὸν. ἢ καταπληκτικό». 
Κελεύων.] Παρακελευέόµενος. τό7. Ἐ- 

Ρινεόν.] ᾽Αγρίαν συκῆν. 16δ. Ἱέμενοι 
πόλεως.] ᾿Επιθυμοῦντες ἀνελθεῖν ἐπὶ τὴν 

Ἔηκατα.] ᾿ἸἘντοσθίδια. 

ια 
Τινὲς δὲ, τὸ µεσονύκτιον, ὅ- 

174. 
τῇ δέ τ’ ἴΠ.] Μιᾷ δέ τινι αὐτῶν. ᾿Ανα- 
φαίνεται.] ᾿Επέρχεται. Αἰπύς.] Ὕψη- 

λός, ἐξ οὗ, µέγας, καὶ ὀλέθρος. 176. 

Λαφύσσει,] 
Ν .. 2 3 ς .”. Ἂ ο. ..] 

Μετὰ ποιο χου ἀναῤῥοφεϊ, ἢ κενοῖ ἐ- 
βίῳ πΠ Ν ΔΝ λ Ν - εἰ 

σθίων. αμὰ τὸ, γλαφυρον ποιεῖγ, ὁ ἐ- 

θρέµµατα. 

. Ν ” /, να / ταν οὐδεὶς µολίσκει. οὐδὲ πρόεισι. 



πΠΒ. στ. ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. τ77---τοι. σος 

ὣς τοὺς Ἀτρείδης έφεπε κρείων Αγαμέμνων, 
αἰὲν ἀποκτείνων τον ὀπίστατον' οἱ δὲ φέβοντο. 

πολλοὶ οδὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων 

Ἄτρείδεω ὁ ὑπὸ αρα περὶ πρὸ γαρ ἔγκεῖ θνεν. 18ο 

ἀλλ᾽ ὅτε δη τάχ’ ἔμελλεν ὑπο πτόλω αἰπύ τε τείχος 

Ἰξεσθα, τότε δν ὁ ρα πωτηρ ὠνδρῶν τε θεῶν τε 

Ἴδης ε εν κορυφησι καθεζετο πιθηεσσης, 

οὐρανόθεν κατα[βώς' ἔχε δὲ στεροπην μετα χερσή. 

Ἶρυ δ᾽ ὤτρυνε (χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν' 18ς 

Βόσκ' σι, . ταχεία, τὸν Ἕκτορι μύθο ἔ ενισπε’ 

ὄφρ' ἂν μεν κεν ρω Ἀγαμέμνοα, ποίµενα λαών, 

θύνοντ᾽ ἐν προµώχοίση, ἐναίροντα ππιλας ἀνδρώῶν, 

τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν 9’ ὤλλον λαὸν ἀνώχθω 

μάρνασθαι θηίοισι κατα κρατερην ὑσμίνην. 199 

αὐταρ ἐπεί κ᾿, δουρὶ τυπεὶς, ἢ (Αλήμενος ῶ, 

178. νυ]ς. οἱ δ ἐφέβοντο. 185. Εὔρω. νια]ς. ὄτρυνε. 156. ἴθι, Εδρι. 

᾽ 
ἔφεσε. ργοιπεὺαΐ Ἰηβθηιιθπάο. Υ. {πξ. νν. 483.---18ο9. περὶ ἄλλων θἱ πρὸ ἄλλων ἔθυεν, ἔμαί- 
γετο. αργα γε]Ἓιιο5 θδί απίο 605 ΟΠΊΠΕς Παδία Γογ]οῦας Ένο]απο. Ωσταπες ους Ῥογ 
ἑοίαπα. Ίου {επαρας5 ῬΡασης που Ἠἱοπιθς1δ, πθυ α]έογίας Πεγοῖς νἰγίις οπαϊπιεεῖε: νεά 
5ομ5 Ασαππεπιποηϊς. ἨΠεκροπάθης: Ίτα οοπιραταίαπα Εαῖκκα υἱγιίθπη Ἰδίογιπα Ἠοπηῖ- 
η μπα, αξ πίτα αἲ ἔθππρας εχατἀθεοθτοί, πιοχ εχέίποιτα Ἰασθτοί. Ίπππιο νετο Ῥοοδία, 
αἱ αἆ Αραππεπηποπεπα οοηγοθτίοτο απΠΙΠΙΟ5 νο]εῦαί, ποπ ανοσατθ πο. Ροίμῖέ αα αΠογαπα 
νϊτιαίέεπα ἴπ αἲῖς Ῥασπα ραγβραι5, 5εά πιοᾶο ἵπ Ἠα]ας πιοάο {π αἰτοτίας τοῦας σο5εῖ5 
οπατταπάἶν εἰαβοταί. Τία αᾗο Ίουο Ὠϊοπιθά15, α1ἱο Α]ααῑ5, πο Ῥαϊτοσ] Εποίποτα ἵτα- 
οίαν1ς. 

1δΙ---219. «πρίζες, ααὶ Ίαπα απίθα (ν. 162.) Ρτον]άεναί, πέ πο Ἠεοίου οοσιγτοτοί 
Αρατηοετηποπϊ, (411ρρθ οι τον (οππα παγταπαϊ ογάΙπθια Ῥορί (ατραίιτα Εα]ςςεί;) 
ηΠΟ ρες πάει ἨΗεοίοτὶ ἀοπαπίίαί, τας Αραπιεπηποπίς οοοπήκαπα θν]ίαί, ἀοπεο ἶ5 να]- 
πογαίις ἀἰδοθρφίσδδοις Ἰπίθτρα απιίθπα δὮ πηιιγῖς τατρῖς οορίαδ ΠΘΓΙΙΠΙ οο]Ιραί εί α- 

νθυκιι5 Ἠοδίοπα ἀπσας. Ἀοἱμσθί δαπὲ Ἠῶο οι φοπρίος Ρεάοςίτῖ πατταβοπθ Ίία ϱβος- 
τει: Ἡοείοτο ἵπ αἰίετο οοσπα δίθηθς Ῥαρπαπίς, ΑΡΑΠΙΘΠΙΠΟΠ, πα ρατίο 1ρδθ Ῥαρηα- 
Ῥαΐς πιᾶρπα νιγεαίθ δις, Τγοίαπος ἵπ ασαπα νογς: αἱ οαπα δαῦ ππσπῖρις ατρῖς 1{6- 
τατη οοηβἰκεεηί, αὐ Ηεοτουε αοῖες τεςιιία θνί. Ῥπρπα Ἱέα τοδπίθρταία Ραβπαέπα 
εν αοηίετ, 4οπες Αβαπιοηποη να]πθταέις, Ρτα]ίο εκορςκέ: ιπι Ἠεοίοσίς γΙτέας δι.- 
Ῥοτίος Γασία.. ἈΝΠτευασ αληαῖς, οοά «ορίου, σπα οοπνϊζισαπα αριιᾶ 56 Ἠαρογοί, αιέ 
Αολίνϊ Ἠου ἀῑε Βασατεηίας α- Ττο]απϊν, παπο ἵαππον Ἔτοίαπος ἴπ Βισαπι αὐ Άβαπηθ- 
ΤΊΠΟΠΕ νετ 5ἰποτοί. Τά νετο ἀσεπάπτα οί, αἲ ναγίαπάος τεταπι εγεηίέις Ῥορίαπα ἵη- 
νοπῖςεα: ἀε]θοίαιίο οπίπα ππα]ος οπἵας ες ναπείαίε εί Ἡ. Ἱ. Εογίαπο γἱοκκϊιιάίπθ, πε- 
οιπττεία. Οιοά οαρίίες Ἱπ Τάα οοηδεάῖς αξ ρτορίις Ππαρίοεγεί Ῥαρπαπῃ, ῬΓΟΙδιΙ5 αά 
σπα παπα ΤΠΟΣΘΠΙ αἰθοπαρογαίαπα γ]άµ5.. Ῥπτουεσδεταί απίοπα ΤΠ πποπίθπα πιιηο 5θοιπᾶα 
νίορς παπα Π0, Θ. 47. ουστα νου αἲ Ἱάαπα νοπῖε οί 1Ρῖ οοηδθᾶ]ές θέ (απιθη ἴπ 
Οἵψπαραπι εοᾱ. Η). 418.---184. ἔχε δὲ στεροπὴν μετὰ χερσίν. Ἠϊο αιὲ φἰπη]]]5 Ίουις δοι]- 
Ρίοίρα5 δρεοῖεπα ο ου5 βα]ππθη. ροσίαπἶς 5αρροΚίατα Ροζέ, Ἐδί πῖφιθ ααραδία οονῖς 

στι καλο. 77. Ἔφεπε.] Κατόπιν Ἅπρεσθεν ὤρμα. "Ἱν Ἱ, κατεπολέμει αὐ- 
ἐδίωκεν. 1Τ8. ᾿Οπίστατον.] Τὸν ἔσχα- τοὺς τῷ δόρατι. 1896. Ἔνισπεν.] Εἷ- 
τον. 18Ο. Περὶ πρὸ γὰρ ἔγχεῖ θῦεν.] πεν. 189. ᾿Ανώχθω.] Κελευέτω. 1ο. 
Περισσῶς γὰρ καὶ ἐνθουσιωδῶς εἰς τοῦκ- υπείς.] Πληγεί. Ἀλήμενος.] Βληθείς. 



504 Ι1ΔΙΑΔΟΣ Δ. 1οὀ---οῖς. Ιρ πς 

εἰς Ίππουε ὤλεται, τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω, 

κτεύειν, εἰσόκε νηας εὔσσελμους ἀφίκηται, 

ού, τ᾽ ἠέλιος, καὶ ἐπὶ κνεφας ἑερον ἔλθη. 

Ὡς ἔφατ οὖσ ὠπίησε ποδήνεμος « ὢκέα Ἶρις: 1ος 

βη δε κατ Ἰδαίων ὁ ὀρέων εἰς Ίλιον ἐρήν. 

εὗρ' υον Πριώμοιο θαίφρονος | Έκτορα δ1ου, 

εσταότ᾽ ἔν ϱ) | ἵπποισι καὶ ὥρμασι κολλητεισι᾿ 

ὠγχου δι ἱσταμενη, πρεσεφη πόδας ὦ ὠκέα Ἶρις" 

Ἕκτορ, υἷε Πριώμοιο, Δημ μητη ἀτάλαντε, 2099 

Ζεύς με πατηρ ην τεῖν τώδε μυθήσασθαι’ 

ὄφρ ὄν μεν κεν ὁρως Ἀγαμέμνονα, ποιμένα λαών, 

θύνοτ ε εν προμάχαιση, εναίροντα στίχας ὠνδρῶν, 

τό ῥ᾽ ὑπόεικε μάχης, τον δ) ὤλλον λαὸν ὤνωχθι 

μάρνασθαι, θηίοισι κατα κρατερην ὑσμίνην. 2ο5 

αὐταρ ἐπεί κ᾿, ἢ δουρὶ τυπεῖ, Ἰ (Αλή ἤμεγος ιῶ, 

εἰς ἵππους ἄλεται, τότε τοὶ κρώτος ἐγγυαλίξει 

ατείνει», εἰσόκε νΊας εὐσσέλμους ἀφίκήαι, ’ 

δύη τ΄ ελιο» καὶ επὶ ' κνέφας ἑερον ἔλθη. 

δι μεν ἄρ ῶς εἰπουσ’ ὠπέβη πόδα Ὁ ὠκέα Ἶρις. 31Ο 

Ἕκτωρ δ᾽ εἕ ὀχέων συν τεύχεσω ἆλτο Χαμαζε, 

πάλλω δ οξέα δοῦρα κατα στρατον ῴχετο πόντη, 

ὀτρύνων μαχέσωσθαι ἔγειρε δε φύλοπι αἰνην. 

οἱ ὃ ἐλελίχβησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν Αχαιών. 
9 -” ο τες 3 ΄ / 

Αργείοι δ ἑτέρωθεν ἕκαρτυναγτο φάλαγγας. 215 

102. τότε ἔοι. 105. ὠκέα Ερις. 196. ἐς Εέλιον. 
190. ὠκέα Εῖρις. 210 ὣς Γειποῦσ------Ερις. 

ερεοῖες 5οηδίριι5 ομ/εοῖα.---193. εἰς ἵππουε ἄλεται. εἰς πὸ ἅρμα ἀνέλθη, τί Βελο]. Ὀτ. ἅλη- 
ται. Τη. Φ. 536. εἰς τείχος ἅλ Ἅπαι- 102. απο {αρῖαπα Μηρονίου αἴε Ῥαρπαπάο, 
ἆοπθο πος Ἱπέογνεποτ]ξ ---104. κνέφας ἱερὸν, ερἰείοη οὔδοιτα ποβοσπθ, {6Γ6 τι πος 
αἶπια: εὐφβαντασιῶδες ἴπππθΙ: ἨΟΡΓΟΓΘΠΙ ΘΠΙΠΙ 1ΠῇΙ0θΥς κο]οπί τθ 5πογ ασ ἀῑνίησ», 
Ἠαοσίοπιις Ἰοσαπά Ἰαβεί, αποά ναίθγθς ἱερὸν κνέβας τοάεραπε βαθὺ καὶ αί γα σκόπος 8Ρ. 
Ἐπκίαίμ. Τάσπι αργα δ4. ἦμαρ ἱερὸν ἀῑσίαπι εναί.---Τ08. ἐν ἵπποισι καὶ ὥρμασι. ΑΙΠΙΡΙ. 

1π οπστα 510. ας αρρατεί 511. Βοἰ]ΐσσι Ἠοοίον οιπα ορίθτῖς ναυδις γῦθη 86 τοεερεγαί, 

Ἠΐοφιιθ 50 πτρῖς ππαηΙδαις δέαραῖ, 

211---216. 50 πιαηῖνιις αγρῖς Ἐτο]απὶ Ἠεσίοτίς ορογα Ιέθγπι ἵπ ογαΙπίριις οοηςὶ- 
εἰιιηῖ.---211. σὺν τεύχεσιν---πάλλων ὀξέα δοῦρα οί αἰπαῖ]α πο] Ρένα Ἱπαπϊ οορία 6596 
αα]εσία : θὰ ᾳποῦ Ῥ6ς Γούπα ἨΗοπηθΓΙπη αΠΙπΠΟ τθπαεπά τη θδί, νῖπι Ἠαμεηί Ίος αἲ 
νἰνϊά πα ΦΘΠΝΙΙΠΑ δὲ 5Ρθοΐθπι Ἰοπϊηίςδ, φιπα]ς αἀδρεοία οταί, ἴέθγτιπα Πργαπιας ΠΙΙΠΟ 
ουᾖΙοϊεπάαπη, αἱ (αποπατη απΠ{θ ΟΟΙΙΟ5 νογςαπίεπα ν]άθας. 215. ἔναρτ ύναντο φώλαγγας, 

102. Εἰς ἵππους ἄλεται.] Ες τὸ ἅρμα ρᾶν, μεγάλην. 391. Τεν.] Σο. Δω- 

ἀνέλθη. 105. Ποδήνεμος. ] Ἴση ἀνέ- ρικῶς. 204. “Ὑπόεικε.] Ὑποχώρει. 

µοις κατὰ τὸ τάχα» 196. Ἱρήν.] Ἱε- 216. ᾿Αρτώθη.] Παρεσκευάσθη, ἧτοι- 



ΠΕ, ᾶα. ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. ο216---242. 5 (ο) σι 

ἀρτύνθη δὲ μαχη στων ὃ ἀντίοι' εν Αγαμέμνων 

πρώτος ὀρουσ᾽' ἔθελεν δὲ πολὺ προμαχεσθαι ὥπαντων. 

Ἔσπετε νον μοι, Μωώσαι, Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι, 

όστις δη πρωτος ᾿Άγαμέμνονος ώντίος Ίλβεν, 

ἡ αὐτῶν Τρώων, ε κλειτῶν ἐπικούρων. 239 

Ἰφιδομας Αντηνερίδης, ἡ ἠὔς τε, μεγας τε, 

ὃς τράφη εν Θρήκη ἐρβώλακι, μητερι μήλων: 

Κισσῆς τόν άν ἔθρεψε δόµοις ἔ ἔνι τυτθον εόντα 

µητροπώτωρ, ὃς τίκτε Θεωνὼ καλλητάργου. 

αυταρ επεί ϱ ᾖ(θης ἐρικυδέος ἵ έκετο µέτρον, 205 

αὐτοῦ μυ κατέρυκε, διδου δὶ γε θυγατερα ἡ ην 

γήμας δ), ἐκ θαλώμοιο μετα κλέος Ἱκετ᾽ Αχαιών, 

σὺν θυοκαίδεκα γηυσὶ πορωνίση, αἲ οἱ ἔποντο. 

τᾶς με ἔπειτ εν Περκωτη λίπε νήας εἶσας᾽ 

αὐταρ ὃ πεζος ἐ εῶν, εἰς Ίλιον εἰληλούθει: 2390 

ὃς ῥα τότ᾽ ᾽Ατρείδεω ᾽ Αγαμέμνονας ἀντίος Ἰλθεν. 
ο ε/ 

οἱ οτε δη σχεδον ή ησαν επ᾽ ὠλλήλοισιν ἰόντες, 

291. Ειφιδάµας. 2323. γαρ. Κισσεύς. σ»60. θυγατέρα Γήν. 

2259. αἵ ἔαι. α00. ἐξίσας. νυ]ρ. Περκώπῃ. 239. ἐς Εέλιον. 

Ε]οβος ο πγηλας ρΡαβπαπέίαπα, τς ΠΙΟΠΙΠάΠΙ ἈΠηποιῖος. Νάπα αγαπη ας ϱΟΠΡΊΟΡα- 
ὕπα ρυρησηί.---216. ἀρτύνβη δὲ μάχη. Ἱπδιαπγαία, αοῖο παἰτίπηιιθ Ἰηδίγαοία. Ρτορτίε ἂρ- 
σύνβησαν, οἱ µε έμτνοι. Ἱξ Μ. 43. 

318---163. ΑΡαππειΙΠΟΠ πονα ν]τιϊς «ρεοϊπιίπα ος. Τε απῖπιαπα αιάἰθηεῖς αἷ- 
νετίετεί Ῥοεία, οιιοᾷ εἰ Ἀομο]. πιοποπέ, Μπδαγιπη ορεπι αἆ τον οκ απίῖηια ΠΠΕΠΙΟ- 
τία τορείρμάα» ἴπνοσαί. Ἰρμάαπιαπίθ 05ο αὐ οἶας Γταίτο 0οοπε νι]ποταίαγ Άρα- 
ΠΙΘΠΙΠΟΗ. 

521. Ιμ]άαπιας Απιοποτίς Ε. Ροδὲ ἴνες 5αρτα 50, 6ο. δἵ τηπ]ίο5 αἶῑος Ῥαδδίτη Π1θ- 
πΠΟΓΒ{Ο5.. Εάποαίας Ἠ]ε αραιά ανασα τπαίθγηιπα (Ἱδεοιωη, ἝἨτασρια: ου]ας ΒΠαπα, 
5155 ππαϊσῖς 5ογογθπη, ἴπ. πιατπιοπίαπα ἀπχεναίς. Τά φιοά ἵπ Πονοῖσα νέα Ἠαιᾶ 
Ἰηβοίεῃς.  Ἀἱο Ἠοπιείος ἀπχοταί Ἐρία]εαπη,---απι Ἠπο Οἴδδειτα ἵπ Τηγασῖα, 
Έπτορθα γϊχίςςσθ, επ Ίρμνο Ἠοππετο Ἱπίο]Ισίσαν.  Ἐπς τατῦς Οἶκας, ποπ Ίοηρσο α 
ΤΠοεκα]οπῖσα, Ἡν παπα αὐάιιοᾶ Ε16γς οἶις Ἱποοίεο: αἆ απο νἰάδίας Οἴδδειι τείεΓθΘη- 
45 6596: οιοά ος Ῥιταδο οοπ]θοσταί Ἠὺ. ΥΠ. ν. Βρίίοπεηῃ Ρ. 5ιο. Α.--225. ἥβης 
μέπρον τί τέλος ἥβης. }ηδία ριδεγία», πάς βἰπαρ]. Παγεηίιις, ἐρικυδῆς, ῥγαοίαχα. ἀἆθΕΟΓα, 
αί Ἱμαίοπα ΤΠΕ. Ἐ. 427.---227. μετὰ κλέος ᾿Αχιαιῶν. αοοθρία ἵαππα ἆ6 αἀυεπέι 4ο]ίυο- 
γπι αὰ Ττοαπη. 1ΠΕ. Ν. 264. ὃς ῥᾳ νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει.---220. Ῥετεοίε 
αᾱ Ἠε[εεροπίιπα 8αρτα Αβγάυπας φοπίοπίραας οῖαπι Ῥετοορθ: αἲ Ἠαπο ε ΤἨτασῖα αρ- 
Ῥα]οταί Τρμίάαπιας πανΙρησᾳις Πΐο γοσς εογγεσίτὶῖ Ἰήποτο Τγο]απι νθηοταί, ααῖα 
οἰαδεῖς Αολῑνοπατα ππαπ πιστα. οταν Τγουβῖς οὐφίάευαί. ΊΤλεαπο Απίεποςϊ 1ΙΧΟΥ 

µάσθη. 3999. Κλειτῶν.] ᾿Ενδόξων, ὦο- Μετὰ κλέος ἵκετ' ᾽Αχαιῶν.] Μετὰ τὴν 
μαστῶν. 3991. ᾿Αντηνορίδης.] ᾿Αντήνο- ἀκοὴν τῆς ἐπιστρατείας τῶν Ἑλλήνων 

ρος παῖς Ἰφιδάμας. 333. Κισσῆς.] κληδόνα ἢ φήµην ἀκοίσας, ὅτι ἐπεστρά- 
Κισσεύ. 3234. Μητροπάτωρ.] Ὁ τῆς τευσαν τῇ Ἱροίμ. 3320. Τὰς μὲν ἔπειτ' 

μητρὸς πατήρ. 3935. ᾿Ερικυδέο.] Ἱῆς ἐν Περκώτῃ λίπεν.] ᾿Εθαλασσεκράτουν 
µεγάλως ἐνδόξο. 937. Ἐκ θαλά- γὰρ οἱ Ἕλληνες, δι τὰς ναῦς καταλι- 
µοιο.] ᾿Αντὶ τοῦ, γεγαμµηµένος νεωστί. πὼν, πεζὸς ἦλθεν εἰς Τροίαν. ἡ δὲ Περ- 

νΟΗ. 1. απ 



σ5οθ Ι1ΛΙΑΔΟΣ Λ. σ22---ο7. τῇ. ἅτ. 

᾿Ατρείδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δὲ οἱ ετρώπετ ἔγχος. 

Ἰφιδόμως δὲ κατα ζώνην θώρηκος ἕνερθε 
4 : ἐπὶ δ) αὐτὸς ἔρεισε, (βαρείή χειρὶ πήσας᾽ ο35 

οὐ ὃ) ἔτορε ζωστηρα παναίολον, ὀλλα πολὺ πρυ 

ἀργύρῳ ὠντομεένη, μόλιβος ἆ ο, ἐτρώπετ' αἰχμη. 

καὶ τόγε χειρὶ λαββων εὐρυκρειων Αγαμέμνων 

ἕλκ ἐπί οἱ, μεμαώς, ὥστε λις ἐκ δὶ ἄρα χειρος 

σπώσσωτο' τὸν ὃ ὤορι πλης αὐχένα, λυσε δε γυια. 249 

ὣς ὁ μεν αὖθι πεσῶν κοίμήσατο χαλκεον ὕπνον, 

οἶκτρος, ἀπὸ µνηστης. ἀλόχου, ὠστοῖσι ὀρήγων, 

κουριδιής, ἡ ης οὗ τι χάριν ἴθε, πολλα δ᾽ ἔδωκε᾽ 

πρωθ᾽ έκατον ους δώκεν, ἔπειτα δὲ χίλι ὑπέστη 

αἴγας ὁμοῦ καὶ δἷς, τώ οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. 245 

δὴ τότε αν) "Ἀτρείδης ᾽ Αγαμέμνων ἐξενάριός, 

(η δὲ φέρων ἂν ὅμιλον Αχαιών τεύχεα καλά. 

933. δέ [οι. 234. Γιφιδάµας. 932. ἐπί [οι. 242. Γαστοῖσι. 

243. Είδε. 245. ὄξις, τά οι. 

αρ. Ε. Το. Ζ. 208.---234. Τ]οναςκ οἴπρι]ο παμπ ίέας ογαῦ, αἲ ἱοροπάα ἴία οἱ αἶνιπα ς 
Ένι αἰπρ]απι Π]ιά, ζώνη οἱ ζωστ' 1ο» ἀἴνθγδαπα α μίπρη απ δαρίος ΌἼογαςς οοΓρΙ5 οἵῃ- 
Εῖι. ΤΠῖ, Ρ. 510. τὸ ἔγχος νειαίσῃ δ' ἐν γαστρὶ διὼ ζωστηρος ἔλασσε. (πα ἂε το παϊῖς 
ἀἰσίιπι 5αΡ. α4 Δ. 122. αάάο 1856, 197. εἰ Τ. ΦΤά. κά. Ενα Ἡ. Ἱ. Ἰαπιῖπα ατρεηίρα 
οράπσίαπα. Βα]ιοί Ἠη]α5 5αρτα ἷη ὕπογασς ἀοδοτίρεπάο Το. 5ᾳ- ΠΟΠ πηθπηϊπθγαῦ,  π 
θἶιι5 Πποτίογθ ογα, ἔνερόε, Ἱαδίατη Ἰπβχενταί Τρήάαπηας, Γοτίο αὐεγγαπάο, οιπὶ Ία μθ- 
τεγεί.---235. πιθήσας χειθὶ π. ΊδΙ5 ΠΠ. αί ᾖαπι 510ρ6.---237. ἐπράπετο ἨΙΠΟ οσί 4θ 
οὐέιιδα οπδρίάε: ἐκάμφθη. αλέον 80 239; παρετρώπετο. τ2δ. καὶ πόγε 9ο. ἔγ]ζοε. Εἰοΐοιι- 
μπι οκ απίοοθ επ (ντι. ---230- ἕλκ ἐπί οἱ. ἔφειλκε πρὸς ἑαυτὸν, τί 16ο, απ]α Ίθυγες 50- 
Ἰοπέ νεπαβι]απα, 41ο. Ρεγοιιαῖ 5πῖ, πιογάςτο, αἴιιε δῖο, ο ππαπίριι5 νπ]πεταπίῖς, τοίτό 
αἆ 5ο (απςτθ. 

241. κοιµήσατο λάλκεον ὕπνον. (ποᾶ ΎΠπρί]μι5 ἀϊσετο δὲ απδς, ΓΥΤΕΙΙ 5οηιπιις. 
ΟΡΡ. «οπιπτιδ πιοζΐς, µαλακὸς, ἨΏς ΠΠΟΥ5. 1Ο" τις, αἴῑιιᾳ ΝΟΙΗΠΙΙ5.. Οοριίαπάμπη 46 νίη- 
ος ἀισίς, ᾳπς που. κο]ναπίιη, Ἱέα βοπαηιΙ5 θπῖ πο. δο]νίατ, Ἠνι απίοι ᾖ/αλκοῦς» 
Ῥτο σκληρός. οξ. Επδίαίμ. Ἑρτερίε απέοπι 1Π δεφᾳ- οπππα]ας Ῥ]άνα, φ155 ας πιίδθγα- 
Ώοπεια Γαοηί,----242. ἀπὸ, Ῥνο ὤποθεν ἀπὸ µ. ἧς οὗ πι χάριν Ίδεν. Ρτὸ εἶχε. ποὮ ἴαια 46 
Ῥππιο πιΟΙ5. {γαζύα ποοῖρῖ Ροΐεδί, παπα παρ ]απι Γαοίο 6Η: απίς ΥθνΠΗ 46 Ἰοπρίονα 
σοπν]οίι οσα θα. εἳ 4ο Ιμθγίς βιδοθρίῖδ.---243. Έπρο ἔξ ὑπογυίου μετὰ γάµον αὐτίκα 
Ἐνο]απι γοπεγαί, αἱ Ῥομο]. εἰ Εδίαίμ. απάθ δρ. 227. ἔκ η ρηρ χάρις Ἡ. ]. θ8ὲ ἆμοιβὴ 
ἀντὶ εὐεργεσίας, ηαπα 5] ἰοῖ ας πολλὰ δ' ἔδωκ-, 8ο. ρατοηέίθις.  Ὠου]αναίαν ργωδίαπίία 
{ρπιίπος εὐ Ἡ. Ἱ]. ΠΙΙΠΘΓΙΙΠΙ παρα [ατα ππααπήαιάἶπο, φαί θεα Ἠ]α α- ρανοπίρας επιία πο 
οἱ Ἡ. ]. αὐ ανο πιαίθγμο 5ροη»ί. ΙΝοναρί]ε αἲ πιογθτα απθἰ( απ]. 

κώτη πόλις “Ἑλλησπόντου. 233. Α- ο45. Οἰκτρός.] Οἴκτου καὶ ἐλέους ἄξιος. 

τρείδης μὲν ἅμαρτεν.] ᾽Απέτυχε. Νῦν ᾿Αστοῖσι.] οῖς ἴδίοες πολίται. 3943. 

μὲν ὁ πρότερος νικῷ, καὶ δεύτερον ἀφείς. ῆς οὔτι χάρι.] Παρ’ Ἡς οὐδὲν αὐτῷ. 

ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις µονοµαχίαις τετήρη- Χχαρίεν, οὐδὲ ἡδὺ ἐγένετο. Πολλὰ δ ἔδω- 

ται, ὅτι ὁ πρότερος ἀφεὶς νικῶται. 3936. κε.] Πρισληπτέω τὸ ἕδνα. ο4ς. Α- 

Οὐδ' ἔτορεν.] Οὐδε διέκοψε. 937. σπετα.] Απαρακολύθητα. πολλά. ο40. 

᾽Αντομένη.] Συντυχοῦσα, ὑπαντήσασα. ᾿Βξενάριξεν.] ᾿Απέκτεινεν, ἐσκύλευσεν. 

Ἐτράπετο,] Εὺς τοὐπίσω ἀνετράπη. 348. ᾿Αριδείκετος.] Πάνυ ἔνδοξος, εὐπρε-- 
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τὸν ὃ ὡς οὖν ἐγόησε Κόων ἀριδείκετος ὠνδρών, 

πρεσ[βυγενὴς ᾽Αντηνορίδης, κρατερόν ῥώ ἑ πένθος 

ἐφθαλμους ἐκάλυψε, κασιγνήτοιο πεσόντος᾽ 25ο 

στη ὃ᾽ εὐραζ συν θουρὶ, λαθων ᾿ Αγαμέμνονα δ 1ου" 

νύξε δε μυ κατα χεῖρα μεσην, ὠγκῶνος ἔνερθεν, 

ἄντικρυ δὲ δέσχε φαενῶ δουρος ἀκωκη. 

ῥήγησεν τ᾽ ἂρ ἔπειτα ὄναξ ὠνδρῶν, Αγαμέμνων" 

ἀλλ οὐδ ὢ ὣς ἄπεληγε μάχης Ίδε πτολεµοιο, 

ἀλλ επόρουσε Κόωνι, ἔχων ἄνεμοτρεφες ἔγχος. 

ἦτοι ὁ Ἰφιδόμαντα κασίγνητον καὶ όπατρον 

ἕλκε ποδὺὸς μεμος, καὶ ἀῦτει πόντας ἀρίστους 

τὸν ὃ έλκοωτ ἂν' ὅμελον ὑπ᾿ ἀσπίδος ὀμφαλοεσσης 

εὔτησε ἔυστῷ χαλκήρεῖ, λυσε δε γυια᾿ 26ο 

τοῖο ὃ ἐπ Ἰφιδόμαντι κάρη ἀπέκοψε. παραστάς. 

ἐθ' ̓ Αντήνορος υἷες ὑπ ᾿Ατρείδη (θασιληϊ 

πότμο ἀναπλήσαντες, ἔδυν δόμον ̓ ΊΑίδος εἴσω. 

Αὐταρ 9 τῶν ὄλλων ἐπεπωλέῖτο στίχας ἀνδρων 

εγχεί πμ ὥορί τε, μεγαάλοισί τε χερμαθιοισιν, 26ς 

όφρα οἱ αἰμ ἔ ετι θερμὸν ἀνήνοθεν εξ ὥτειλη" 

αὐτῶρ επεὶ τὸ μεν έλκος ἐτέρσετο, πωύσωτο δ' αἷμα, 

ὀζεῖαι ὀδύναι δυνον μένος ᾿Ατρείδαο. 

η 
σι σι 

340. ῥά Σε. 95. ἔπειτα Γάναξ. 257. ἦται ὁ Ειφιδάµαντα. 
261. τοῦ δ' ἐπὶ βιφιδάµαντ.. 266. ὄφρα Εοι. 

348-261. Οσοι αακίΠο 5αυνεπίθης Γγαιτί ΑσαπΙΘΠΙΠΟΠΕΠΙ νι]πθγαῖ, ρ5ε αὖ «ο 
ορ1Ε1Γ.----250. πένθος ὀφβαλμοὺς ἐκάλνψε, ερτεσίο εἰ Ροίεπίος ἀῑείαπα: φιοά αἷῑας 
ἄχτος νεφέλἠ.----256. ἀνεμοτρεφὲε, οκ νεηῖῖ νὶ, τποία, τοῦας Εὐταγαπα ααρεηίθ, Βγπτατη οἱ 
νΏ]ά πα, εὔτονον. ϱξ. Ρ. 55, 56.--3257. ὅπατρον, ἑμόπατρο. Νο] αέεπη 1] Εταίτῖς 
εοσρι5 Ἀθγνατθ, πο Ἰηδθρι]έππα Ιαοθγοῦς παπα ροΠαίαση Ίαπη εγαῖ ν. 246, 247. ΈῬοιτο 
ν. 250. ὑπ ἀσπίδος Ἱ. ἕλκοντα Ἱ. οὗτησε. Ἀομίο 56 τορευαί ἀθσαροτ, αἱ οοσριι5 Ιπο]πια- 
Ραῖ.---261. ἐπ᾽ ᾿Ἰβιδάμαντι. Ἱπομπαξατα ραία Επῖκεο Οοοποπι ἵπ Γγαἰτῖς οοτρας ᾳποᾷ Ῥε- 
ἀῑνας αὐκίταλμεγα νο]οραῖς Ιέαηαθ Ἠαδία Ῥεγουσδιας πι λιιά τοσα], --203. πότµον ὦνα- 
πλήσαντες, επγρ{επίος Γαέτυπι, Γαέαΐεπι ΠΠΟΤ{ΕΤν Ρεχ[ετε(ον τί ]απα Δ. ΣΤο. 

26---253. βαπιεπηπο ἀοἱοτθ οκ ν]πανς νἰοας ριρπα οκοθα]ε.---ὄνδρῶν 1Πῇ, Ττο- 
ΙΔΠΟΥΊΙΤΗ. µετήρχετο τοὺς πολεµίους. δααΐς απέαΥ Ίεγοςς φποβῖθς ἴοια ἀεβοϊππί.----266. 
ἀνήνοθεν. ἄνεφέρετο. 6 νους ἀῑσίιπι αἆ Β. 210. ἀνηκόντιζε ἀῑχεταῦ Ε. 113. αΡὶ ἀνήεξε, 
ἀνεκήκιε, ἀνέσσυτο. ος ἀοῑοτ εκ Ἱπβαπιππαθίοπς, φἰοσαίο ν]πστο, παν]. 

208---183. Ασαπιειηποπίς 6 νι]πετθ ἀο]οτες εοπαραταπέασ ουπα ἀο]οσίριι5 ραγέιτίθ- 

πέστατος. 351. Εὐράξ.] Ἐκ πλαγίυ. Ἐβόα, ἐκάλε. 3261. Τοο δέ.] Τούτου 
253. Διέσχε.] Διεξηλθε. 3256. Ἂνε δέ. Ἐπ' Ἰφιδάμαντι.] Ὡς ἐπιξήνῳ χρη- 
µοτρεφές.] Ἠτοι κοὔφον, καὶ εὐκίητον σάµενος τῷ τοῦ Ἰφιδάμαντος σώματι. 
ἢ στερεύν. τὰ γὰρ ἐν ἀνέμῳ πλέον γυµμ- ᾿Επίξηνον δὲ, τὸ ἐπίκοπον, ὅτι ἐπ᾽ αὐτοῦ 

ναζόµενα δένδρα, στερεά. 3257. Ὅπα- Καΐνεαι τὰ Κρέα. 3966. ᾿Ανήνοθεν.] 
τρον.] Ὁμόπατρῳ. 2589. ᾿Αῦτε.] ᾿Ανεφέρτο. 3267. ᾿Ἑτέρσετο] Ἔξη- 

4τ2 



σδ08 1ΛΙΑΔΟΣ Δ. 26ο---287. ΕΕ. ΧΙ. 

ὡς ὃ ο οταν ὠδύουσαν ἔ' ΕΧη [βέλος όξυ γυναικα, 

θριμὺ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι, 27ο 

ρης θυγατέρες, πικρας ὠδίνως ἔχουσωι" 

ὣς ὀξει ὀδύναι δῦνον μένος ᾽Ατρείδαο. 

ες θίφρον δ ὠνόρουσε, καὶ ἠνιόχω ἐπέτελλε 

νηυσιν επὶ γλωφυργσιω έλαυνεμεν' ἤχβετο γαρ κηρ. 

ἠὖσεν δὲ διωπρύσιον Δανασίσι γεγωνώς" 276 

πρ] φίλοι, Αργείων ἡγήτορες δε µέθωντες, 

ύμεις μεν νυν "ηυσιν ὀμμύνετε ποντοπόραισι 

φύλοπυ ὀργαλέην, επεὶ οὐκ έμε µητιετα Ζευς 

είασε Τρώεσσι πανηµέριον πολεµίζεν. 

ὋὪς ἐφαθ' ἠνίοχρς 9) Ίμασε καλλήτριχας ἵππους 28ο 
νηας ετὶ γλαφυρώς: τὼ ὃ οὐκ ὠέκοντε πετέσθην' 

ὤφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δε νέρθε κονίη, 

Τειρόµενον βασιληω μάχης ὠπάνευθε φεροντε. 

Ἕκτωρ δ), ὡς ενόησ᾽ Αγαμέμνονα νόσφι κιόντο, 

Έρωσί τε καὶ Λυκίασι Εκέκλετο, μακρον ἀὔσας" 385 

Ίρωες, καὶ Λύκιοι, καὶ Δάρδανοι ὠγχικαχήταὶν 

ὠνέρες εστε, φιλοι, µνήσασθε δε θούριδοε ἀλκῆς. 

281. ἀξέκοντε. 

εδ. Νορῆῖς Ίουις.  Είίαπι ο ΠΠ γἱ: απαίθηας5 Πππθτο δαπί Ῥ]άσο5, «ποηίς 
ΒΗ2: απ οἱ Φον], Ῥοδία πον αάαῑές αἲ ἀῑςενίο ἀοσθί Ἠσείοά. Θ. 921---ᾱ. εἰ Αρο]]οᾶ. 
1. 3.1. Νοίαίαπα Ίατα οπα, Ἠοπιετο Ῥτοπαΐκοιθ πηοάο Ῥ]άΓθδ, Ἰπούο παπι ἰαπίαπι 
Ἐ/λείθυιαν πιθππογατΙ ῥατίσι ἵπ {σρηι ῥργοάισσπίοπι: Ἡ. Π. 187. εἰ Τ. 1ο. αἲ 1190. 
«πο σχέθε δ εἰλειθυίας. Μαπιοταίαχ φποφις απιέγιπι ΠΠ ]ηγία ἵπι Οτεία Οὰ. Τ. 188. αί 
Ῥ]άνα ἵπ αταωσῖα ἔαπα αρ. Ῥαπδαπίαπας Ὑοτυο οδί Ιπίου απθϊηαἰδδίπια ππαίπα,  Ἀάςρθδ- 
5ςδο Ῥοδίθα ἵπ θἶις Ἰοση «Γποπεήι Πμιοῖπαπι οἳ Πλίαπαπι, ποίαπα θδὲ: 1 {απηπθι αἲ 
Ἠοπιθγιπῃ πο 5ρεοίαπί. 

2690. ὡς δ 80. ὀξεῖαι ὀδύναι δύνουσι γυναίκα, ὅσαν αὐτὴν ὠδίνουσαν ἔχη βέλος, ὃ Εἰλείθυιαι 

προϊεῖσι. Ὠϊαϊαν βέλος ἔχειν σινὰ, 4110 ααῖς ἐγηηββχιις οδί. βέλος Ῥτο 15ο να]πετο ΙΠ. 
Ἐ.. 430. Ἰά6οηιθ Ριή50ῦ ΦΘΥΠΙΟΠΕ δἴῖαπι ἀοἴογεπι ροές ἀεο]ατατα, εί 4ο ραγαπίοπ πα 
ἄοἰοτίριις. Ροζέ αἷοῖι: Πηνγίας ὑπιπίίεγα ευ ραγέιγίεπ. Αα ἀοογ οπτα απο 
οοπαρατααν. ΠΠ γγία 1π το Ὁ Ἠρίοηδίιπι φίαραῦ Γαο0θπι τηαπ ΓρΠΕΗΡ: αιοᾷ Ῥαρᾶ- 
πῖας ΥΠ. 23. Ρ. 5892. {. 4ο ἀο]οτο ρανίοπέίαπα Ἱπίργρτοίαίις.---- Το. μογοσπόκοι Εἰλεί- 
θνιας, (158 παπϊκέγαέ Ρα], μογοῦσαι περὶ τοὺς τόκουε.---2Ί1. πικρὰς ὠδινας ἔχουσαι, ἴγε 
οίεκίαίο ᾖαδεπίεν.---2Τ4. ἐπελαύνειν (τοὺς ἵππους) νηυσὶ αἱ Ίαπι Ε. 327. εἲ 1Π1. 49ο. Ρο, 
επι τας νγηας. 

251---295. Ἠεοίου οορῖας δια αἲ νΙγπίεπα Ιποβπά]ό. 
286. Έπενε ο φου5 ργζσ]επίες Ἰγοῖί α Βαχρεδοπο, εἰ Ἠαγάαπ! αὐ ποα ἀπιο. 

ν. Β. 610. δζ.---287. µνήσασθ:, τε πιϊηιϊ, οιδογίο πο νιγαέεπη.----238. αεγ’ εὖχος, Ἡ. 6. 

ραΐνετο τῆς ἐκ τοῦ αἵματος γοτίδο. Αἱ τοὺς µόγους κουφίζουσαι τῶν τικτου- 

268. ᾿Οξεῖαι.] Δριμεῖαι, σφεδραί. Δῦ- σῶν. Εἰλείθυιαι.] Θεαὶ τῶν τικτουσῶν 

νον µένος ᾿Ατρείδαο.] Τὸν ᾿Αγαμέμνωα ἔφοροι, Διὸς καὶ Ἡρας θυγατέρες. 272. 

κατέσχοων. 39690. Βέλος ὀξύ.] Ἡ σφο- Δῦνω.] Κατεδύωτο, ὑπεισῆλθο. 374. 
δρὰ ὀδύνη. οἷο ἡ τιτρώσκουσα. 379. Ηχθετο.] ᾿ἘΕβαρεῖτο, ἐλυπεῖτο. 3975. 
Προϊεῖσι.] Προπέμπουσι. Μογοστόκα.] Γεγωνώς.] Παρακελευόμενος, βοῶν. 3983 



πι. ᾶ1, ΙΛΙΑΔΟΣ Λ. 288---χεό. δο0 

οἰχετ' ὠνὴρ ὠριστος, ἐμοὶ δε μεγ εὖχος ἔδωκε 

Ζευς Κρονίδης. ἀλλ ἴθυς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους 

Ἰφθίμων Δαναῶν, ᾿ ω᾿ ὕπερτερον εὖχος ἀρησόε. 209 

Ως εἰπὼν ὤτρυνε μενος καὶ θυµον ἑ ἑκάστου. 

ὡς ὃ ὅτε πού τις θηρητηρ κύνας ἀργιόδοντας 

σεύη επ᾿ ὠγροτέρω συι καπρίω, Πε λέοντι" 

ὡς επ᾽ ᾿Αχαισῖσι σεῦε Τρώας μεγαθύμου» 

Ἕκτωρ Πριαμίδης, βροτολοιγώ {ἰ ίσος Αρηϊ. 305 

αὐτὸς ὃ) ἐν πρατοισι μέγα φρονέων είθε(ηκει" 

εν ) ἔπεσ ὑσμώνη, ὑπεραέῖ ίσος αξλλην 

ή τε καβαλλοµενη ἰοειδεο  πόντον ὀρίει. 

Ἔνθα τίνα πρώτον, τία ὃ ὕστατον ἐξενώριζεν 

Ἔκτωρ Πριαμίδης, ἓ ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν : 39ο 

΄Ασσαϊον μὲν πρώτα, καὶ Αὐτόνοον, καὶ Οπίτην, 

καὶ Δόλοπα Κλυτίδην, καὶ Ὀψφελτιον, {δ᾽ ΑἈγέλαον, 

Αἰσυμνον σε Ώρον τε, καὶ Ιππόγοον μενεχαρμην. 

τοὺς αρ ὄγ ἡγεμόνας Δανοσῶν ἔλεν' αὐτῶρ ἔπειτα 

πληθύ». ὡς, ὁπότε Ζέφυρος νέφεα στυφελίζη 3ο5 

ὠργέσταο Ἱότοιο, (βαθειη λαίλαπι τύπτων. 

201. ὣς Γειπὼν ὄτρυνε µένος θυµόν τε Γεκάστου. 205. Εῖσος. 

207. ὑπεραέῖ Εῖσος. 908. Ειοζειδέα. 809. ὅτε Εοι. 

καρετίος ππο ποδίγα αοῖθς Ῥαβπαπᾶο γεάἁἶέα εσε: αΏρὶ εσε κΌδος Ὡί ]πι Ε. 285. ΘΟιιοᾶ 
1 αἆ οονεπι πεῖοτι, ααῖ Πί οοπηπηηῖ Ἰοηεπάϊ πδι, ας Ρτορίος Ττιά15 παπα Σαρ. 
185.---250. ἰβὺς (κατὰ) Δαναῶν. «303. ἐπισεύῃ συῖ καπρίῳ Ἡοοῖοτ ἱποῖεαξ Ττο]απος ἵπ 
Αολῖν' 08. μὲ γεπαίος σαΠθς ἴπ Γθγαπῃ. 

306---Λο0. Ίμδε Ἠθοίος 5αππππα ν]γίαέο αππίδας πηπ]έος ορά[ε.---207, δ. Ἱτγιϊε ἵπ 
ἑασρατα ραρπαπ πα, αξ Ῥτουρ]ία ἵη. ππασθ.---200. Ἐποϊς επιππεταῖο φἱησιι]ογιτα βάεπι 
πιαταπᾶς Ἰπζεττορα ο απθεπα δει Ῥοῦας εχο]απιαΠο ορίπίοπεπα Γαοῖς ππάσηα» πι]Ωέι- 
ἀῑπῖν. Ἐδατα Επδίαϊμ. Ίου νιάῖς. 

395---390. Ταπίηπι Ἠοδθαπα παπιεγαπι οροῖαΤέ Ηεοίος, αιιος Άποιας οσοϊζαπέαχ 28- 
Ριγτο πηπρος απο 5ο Ἀρεηίθ. ὡς πυκνὰ Σαρήατα ἐδάμνατ. ο ὑφ Ἕκσορι, ὡς πολλὸν πρόφι 

χύμα κνλίνδεται, ὁπότε ζ.---ΠΊεραγτιι5 στυφε πής ει νέφεα Νόπου ρι]καῖ ος Βαραί, εκ 8ἀνει5ο 
Βαπᾶο. Ἐε]ίφπα ογπαξαῖ Ἰηδεσνταηῖ. Κοιις ἀργέστης. Ἡοταῖβῖο αἶδπις: απῖα φετεηῖ- 
ἐαΐοιη οε]ο τοαἷς παλ άρα ἀδρι]κίς. εἰ τρόφι κύμα, Ῥτο μέγα. ΊΝΗΠΙ τρέφεσξαι, ΡΟ 
ετεκοεγε ἀῑοϊαγ. 

"Αφρεν.] ᾿Αφροῦ ἐπληροῦντο, ἵδρυν. “Ὑπεραέϊ,] Ἐπὶ ὕψους καὶ ὑπὲρ ὑμᾶς 
388. Οἴχεται.] Πορεύεται. Ἔριστες.] φεροµένῃ. ᾿Αέλλη.] Σνστροφῇῃ ἀνέμου. 

"Άριστος, ἰσχυρός. Ἀ9ου “Ὑπέρτερῳ εἲ- 39058. Καθαλλομένη.] Καταπνέονσα. 

χος.] Μεγάλως τῇ δόξῃ ὑπερέχο. 3032. ᾿Ιοειδέα.] Μέλανα. διὰ τὸ βάθος. 802. 

Θηρητήρ.] ἹΚυνηγέτης. 39093. Σεύῃ.] ᾖἸλυτίδη.] ἘΚλυτωυ παῖδα. 3056. 
Ἐπισεύει, ἐφορμᾷ. ᾿Ἀγροτέρῳ συϊ.] ᾿Α- Στυφελίξῃ.] Διασείσῃ, πλήξη. αο6. 

γρίῳ χαίρῳ. τῷ κάπρῳ. ᾿Αεὶ δὲ διῃρη- ᾿Δργέσταο νότοο.] Τοῦ λευκοτάτου, ἡ, 

Κένως ὁ Ποιητὴς λέγει. παρὰ µέν τοι τῷ τοῦ ταχέως. Ὁ γὰρ Ὅμηρος τέσσαρας 

κωμικῷ λέγεται ὑφ᾽ ἓν, σύαγρο. 3907. ἀνέμους ἀόνους οἵδε. Βαθείῃ.] ᾿Αντὶ τοῦ, 



51ο ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 39ο7---326. ΙΒ υκης 

πολλον δὲ τρόφι, κύμα κυλήδεταν, ὑψέόσε δ᾽ ὄχνη 

σκίδιαται εξ ἀνέμοιο πολυπλώγκτοιο ἰώής' 

ὣς ὥρα πυκνα καθ. ὑπ᾿ Έκτερι ὀώμνατο λαῶν. 

ἔνθω νε λοίγος ἔην, καὶ ἀμήχαναι ἔργα γενοντο, 819 

καί υύ κεν εν νῄεσσι πέσον φεύγοτες ᾽Αχαιοὶ, 

εἰ μὴ Τυδείδη Διομήδεῖ κέκλετ Οδυσσεύς' 

Τωδειδη, τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς 2 

ολλ’ ὄγε 990ρο, πέπον, παρ ἔμ' ἵσταωσο" δ γαρ ἔλεγχες 

ἔσσεται, εἰ κεν γήας έλη κορυθαίολος σον 815 

Τον 9) ὠπαμειβόμενος προσέφη κρωτερος Διομήδης" 

ῆτοι ἐ ἐγὼ μενεω καὶ Τλήσοµαι’ ὀλλα μυυθα 

ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐ επεὶ νεφεληγερετα Ζευς 

Τρωσὶν δι (βόλεται θοῦναι Ῥροσοον ηεπερ ἡμν. 

Ἡ, καὶ Θυμβραίον μεν αφ ἵππων ωσε χαμαζε, 35ο 

Φουρὶ (αλὼν κωτο, μαζον ἀριστερόν" ωὐταρ Ὀδυσσευς 

ἀντίθεον θερώπεντα, Μολίονα, τοῖιο ἄνακτος. 

τοὺς μεν ἔπειτ' εἴωσων, επεὶ πολέμου, ἀπέπαυσαν. 
τὼ ὃ ἂν Ὅμιλον ἰόντε κυδοίµεον, ὡς ὅτε κάπρω 

ο κυσὶ θηρευτῆσι μεγα φρονεοντε πέσητον' 335 

ὣς ὄλεκον Ίρωας πόλιν ὀρμενω" αύταρ ᾿Αχαιοι 

3098. πολυπλάγκτοιο Ειωῆς. 31Ο. ἀμήχανα έργα. 318. ἔσται [ῆδος. 
3190. να]σα. Τρωσὶν δὴ ἐθέλει. 322. τοῖο Γάνακτο. 326. νι]ς. παλιορμένω. 

310---335. Δολίνϊ ορἆετε εοπο(ῖ {θθγιπα οοπβἰκιπὲ νγιπίο Τ]γαείς οἱ Ὠἱοππθά(8 ο0Π- 
Βγπιαί]. 

310. ἐγένετο ἂν λοιγὸς χαὶ ἀγίατον κακόν. ἀμήχιανα ἔργα 265 οι αιια1ζἴτιι τει ζζιίηι 

οδίεα Περεγίτίπι |Γιἱφδεί.---αττ. εἰ ἴγγιϊνδεοπί Γιρίεπίον «ολυί ἵπ οαδίγα.---313. λε- 
λάσμεθα ἀλκης, ν]γιπίθ ΠΟΠ ΙΙΙ, δα ΙΠθΓίθ9. τί παθόντε; διὰ τί ποτε οὐ µαχό- 
µεθω; ἐπιλελήσμεθα, ὀκνοῦμεν, μάχσβαι.---318. σὸ Ἴδος ὄφελος.----310. βόλεσαι, βούλεπαι, 
(ἵορυτα 04, Π. 356.) δοῦναι νίκη Τρωσὶ 5ο. μᾶλλον ἡ ἂ ἡμιν. οκ. ΤΠΟΓΘ ΟΠΙΒΙΗΠΙ μῶλλον ἤ. 
πἱ Α. 112. ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν Οἶκοι ἔλιιντο ᾷ5 ἔμπέσητον κυσὶν Ρτο γι εἳ 

σος εὖν ἐμγύαγτί, αππα]έαπα Ἱποα]εγαπί π Γαππηαδ.---326. πάλιν ὀρμένω, ὑποσποί- 
Ψαντες. ν6] ἀθπιο ἱγγιθπίοδ. εί Αολινὶ τοδρίγασιηῖ, τουχθαΙ καπ, ορίαίο, ο 1ῃ- 
βιαπίοπι Ἡοσίογθιή 5 οΏιιρίδεο νΙάεγοΏζ. περὶ πώντων ὑπὲρ, ια 8άρθ, ρζμ9 φιιαπι φιεῖν- 
Ὕπαπι αἰἴιι. 

µεγάλῃ, ἰσχυρᾷ. Δαίλαπι.] Τῷ μετὰ Κέκλετο.] Παρεκελεύετο. 313. Λε- 
ὄμβρου ἀνέμῳ. 897. Τρόφι κΌμα.] λάσμεθα.] Ἐπιλελήσμεθα. 314. Ἔ- 
Εὐτραφες, εὐπαγές. χνη], Ὁ ἀφρός. Άεγχος.] Αἰσχύνη, ὄνειδες. 3418. Ἡ- 
398. Ἐξ ἀνέμαιο.] ᾿Απὸ ἀνέμου. Ἡο- ὃος.] Ὠψέλεια. 310. Ἐθέλει.] Βού- 
λυπλάγκτοιο.] Ποια τον Ἰωῆς.] Άεται. 324. Ἰκυδοίμεον.] ᾿Ἐθορύβου», 

Πνοῆς. 319. ᾿Αμήχανα.] Χαλεπά. Ἡρ- ἐτάρασσω. 335. Θηρευτῇσι.] Θημα- 

γα «γένοντο.] ᾿Αρχαϊκώτερον συντέτακ- Ἅτικαῖς. ἨΠέσητω.] Ἐμπέσωσω. 326. 
ται. Καὶ πολύ ἐστι παρ αὐτῷ τὸ εἴἶδος. "Ολεκο.] ᾿Ανῄρουν. Τὸ " μικρὸν διὰ τὸ 
Ἡ μέν τοι συνήθεια τοῖς πληθυντικοῖς οὐ- µέτρων. Παλινορμένω.] Ἐκ τῆς φυγῆς 

δετέροις ἐνικὰ συντάσσει ῥήματα. 312. ἐπιστραφέντες, εἰς τοὐπίσω ὁρμήσαντες. 



ταΕ. σα. ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. 427---9:7. πα 

ὠσπασίως φεύγοντες ἄνεπνεον Ἕκτορα τον. 

ἔνθ ἐλέτην θιφρον τε καὶ άνερε, δήμου α ἀρίστω» 

υἷε δύω Μέροπο Περκωσιου, : ος περὶ πόντων 

ᾖδεε μαντοσύνας, οὖδε οὓς παῖδας ἔ έασκε 339 

στείχειν ἐς πόλεμον φθισηνερα᾿ τὼ δὲ οἱ οὔτι 

πειθεσθην' Κηρες γαρ ὤγον μέλανος θανώτοιο. 

τοὺς μεν Τυδείδης δευρικλειτὸς Διομήδης, 

θυµου καὶ Ψυχής κεκαδὼν, κλυτὰ τεύχε ἀπηύρα" 

Ἱππόδαμον δ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενόριζεν. 

Ἔνθα σφι κατα ἴσα μάχην ετώνυσσε Κρονίων, 

ες Ἴδης καθορῶων' οἱ ο ἀλλήλους ενώριζον. 

ἦτοι Τυδέος υἷος Ἄγάστροφον οὔτασε δουρὶ 

Παιονίδην ἤρωα κατ ἰσχιον) οὖδε γαρ ίπποι 

έγγνς έζαν προφυγειν’ ἀώσσωτο οὲ μεγα θυμῳ' 849 

τοὺς μὲν γαρ θερώπων ὠπανευθ᾽ ἔχειν αὐταρ ὁ πεζος 

θονε διω προμώχων, έίως Φίλου ὤλεσε θυμάν. 

2 ο] ων 

Ἕκτωρ ὃ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὥρτο δ ἐπ᾽ αὐτοὺς 

κεκληγώς: ἅμα δε Τρώων εἴποντο φόλαγγες. 

τὸν δὲ ἰδῶν ῥίγησε [βοην ἀγαθος Διομήδης, 445 

αἶψα δ᾽ Ὀδυσσπα προσεφώνεεν ἐγγὺς εόντω᾽ 

Νών δη τόδε πηµα κυλίνδεται, ὄβριμος Ἑκτωρ' 

330. Γήδεε----οὐδὲ Εούς. 331. τῷ δέ Εοι. 3360. κατὰ Εῖσα. 
339. νυ]σ. οὗ γάρ οἵ. 849. νυ]ρ. ἀάσατο. 345. τὸν δὲ Ειδών. 

3390. ἈΤθτορ» εκ Ῥοτοοίε πένα Ἰμαππρδασυπη αὖἲ ΗοἹ]οκροπένπα, παεποταία Ίαπι 51β., 
ν. 230. Μοτορῖν ἀιο ΠΜ πιεπιοται εγαηὲ Β. 85ο. /ή.-- 343. ΚΊρες θανάτου, ΠΊΟΥΡ Γᾶ- 
ταῖς, Γαΐηπα ππογῶς, θ0ς5 ἀποσῦας: εκ νι]κατί Ποπιπιπη ορηίοηος Ἀά πποτίθνη. ΘΗΙά 
χαεὺαηζ. θυµου καὶ Ννκης απίϊ(ια ογαβοπῖ5 οορία: θυμός τήν ὁρμὴν Ἀπἰπηϊ, εί ψυχὴ νἱ- 
{ατα ἀθε]αταί Ῥτορτῖθ. Τα πον απί {απζο]ορας υὗία μη ναυσγαξ. 

336---367. Βεδία παπο ράσα Ὠϊοππθάες Αρασιγορ]απα ορθ1ξ: πο απἰπηαάνετεσ 
Ἠοοιος 8αρεῖν οπ{έ, νγαπα α]εα Ιοία Ὠ]οπιεδῖς Ἠαρία τοιτουθαζ.  Ὠϊοπιεάθς Ρτοῦγα ἴπι 
έπη ]α015. 

336. οφ αρίίθι κατετάνυσέ σφ (απ Αολῑνος ες Ττο]απος τε1ς) μάχην Ίσα, ἴσως εοῖέ 
Ῥφπαπι «οφμαπι, παί ρᾶνον δἱυῖ ε5νοηῖ, «εηπο Μανίο Ῥηρπατοης, αῦ Ἱέθππα Ύ. Του, 
οι. Εθοῖς «αρίέετ Ἰά, αποά Ῥοεί αθ]ε εναῖ, πα νααπάος Ῥάρης οπδας: οξ. παρ. 
181. Αι ονὶ οοπδαέαπαι οτας Ίος, αὲ Ττοσπί Ἠαο ράσπα 5αροπίογος εγαάοτοπί. 
Μοᾶις Ιοηποπᾶῖ α ἔαπα Ρροβίις ον, οαῖ α ἀποῦας πώ πανε πιζοπαἴσας εχιγεπιῖς Βιαπ]ς 
οτῖς ρτε]θησίς: ν. Ν. 350.54. Ἠϊπο ἀποαπα εδ φποά αἰπρ]ίοῖνος Εάχπ τείνεται τανύε- 
σαι, θἳ αἰπε]ία: ν. ο. Π. 662. Ἐ. 380. Ρ. φοι. Ἴ36.---340. ἀάσσατο δὲ μέγα βυµῷ. ἐβλά- 
φθη, ία Ἰευεγαί. Ἐππεςα: «ὁ Βεηδιιδ: γελοπιεηίος ϱπἶπα επγανεγας, ο1πῃ Θ05 ᾖπδ- 
ώ. δετας Ῥτουι] λαῦογῖ Ῥαρπα, εοφαϱ οοπιπηϊκεγαξ, ταξ 5 πα ποῦ. Ῥοβφεί ἵπ Ῥογίοι]ο.---- 
847. νῶῖν δὴ τόδε π]μα κυλίνδεται. αζνοζυῖέ 5, νοὶ αυοζυέωη, ἔπῳαπα Βαουας. Ἠάρ- 

338. Δήμου ἀρίστω.] Δημότας ἀρίστους. ραγίγνεσθαι. 3339. Κῆρες γὰρ ἄγο.] 
830. Περκωσίον.] ᾿Απὸ Περκώτης πὀ- ᾿Ἰσχυροτέρα γὰρ ἤ µάρα τῆς µαντικῆς- 

λεως Ἑλλησπόντου. 330. Ἔασκεν.] 334. Κεκαδών.] Χωρίσας, στερήσας. 

Ἐϊα. συγεχώρι. 331. Στείχειν-] Πα- 3390. Παιοίδην.] Παΐωος παῖδα. 3447- 



πώ ΙΔΙΑΔΟΣ Λ. 348---α6ς. 118. ΧΙ. 

αλλ᾽ ἄγε δ στέωμεν, καὶ ἀλεζώμεσθα μένοντες» 

ἨἩ βα, καὶ ἀμπεπαλῶν προῖει δολιχόσκιον ἔ εγχος, 

καὶ βόλεν, οὐδ ὠφαμαῃτε τπυσκόµενος, κεφαλήφιν 35ο 

ὤκρην κὼκ κόρυθα᾿ πλαγχβη δ᾽ απο χαλκόφι χαλκὸς, 

οὐδ ἵκετο χρέα καλόν" ἐρύκακε γαρ τρυφάλεια 

τρίπτυχος, αὐλωπις, τήν οἱ πόρε Φοῖβος Απόλλων. 

Ἔκτωρ δ ὦκ  ὠπελεθρον ἀνέδροιμε, μίκτο δ᾽ ὁμίλῳ' 

στη δε γνυξ ε έριπων, και ερείσωτο χειρι παχείη 

γαίης αμφὶ δε ἔσσε κελανή νυζ ἐκάλυψεν. 

ὄφρω δὲ Τυδείδης μετα θούρατος ᾧ ὢχετ' ἐρωὴν, 

τηλε δια προµάχων, ὅθι οἱ καταείσατο γαμς" 

τόφρ' Ἕκτωρ ὤμπνυτο, καὶ ὢψ ἐ ες λῤρον ὃ ὀρούσας, 

εζελασ᾽ ἐς πλήθυν, καὶ ὠλεύατο Κηρα μέλανναν. 36ο 

δουρὶ δ᾽ επαίσσων προσέφη κρωτερος Διομήδης 

ωο σι ὧν 

Ἐζ αὖ νυν ἔφυγες θάνατον, κύον᾽ ητέ τοι ὄγχι 

ἦλθε κακόν νυν αὖτε σ ἐρύσωτο Φοίβος Απόλλων, 

ᾧ μέλλει εὔχεσθαι, ἰ 1ὼν ες δουπον ὠκόντων. 

΄ ή θήν σ᾿ εζανύω γε καὶ ὕστερον ἀντι[βολήσας. 3656 

353. τήν ἔοι. 358. ὅθι [οι ἵΠΏ οΟΙΤὶΡ. κατεείσατο. 363. νΙΡ. ἐρύσσατο. 

807. πολλὸν δὲ πρόφι κόµα κυλίνδεται. ἀλεζώμεθα, ποὺ: Τρῶας. ἆλέξειν νε]---ειν θί ἄλέξασται 
Ῥτοριίθ Ργορι]κατθ εο(θ, αικ{Πανἳ φΙδῖ νε] αΠ: ο. Ν. «Τ5.---ᾱ40. ἀμπεπαλών. θἳ ν]- 
Ῥτατα Ἠακία τεάποία πιαπι. νίτον οο]ρεπάο.---359. καὶ βάλεν, οὐδ ἀφάμαρτε, πβεοφιθ 
ἐειλφίέ, [εγ11, ἐν κεφαλῇ, κατὰ κόρυθα ἄκρην. Ἐδί απιίθιη 5οἱ]εππα Ίου ΙΠίΘΓΡΟΠΕΥΘ οὐδ' 
ἀφάμαρτε, αἱ Ν. 16ο. Χ. 209. εἰ Ιπβ. 176. τί 5Ώρε α οοπίπατΙο οππάθια τοπ Πέεγας 
Ἠοππσγς, ἵα απα απήπιπη πποχαν νο]ευαί.- 051. ἀπεσλάγχβη, ἅπ: κρούσθη, ποῦ χαλ- 
χοῦν της κόρυβος, πὸ ἔγλιος, οὐδ' ἐφίκετο χρέας---352. πουφάώλεια ΠΠΡΙ. Ῥνο σαἴσα, απο 
ογαῦ σρίπτυχος, 5 τριπλή, ἐπὶπϊς σοογῖ τί Ρίο 5ειι ζαηἡς ὑπάμοία, αὐλώπις, ἔχουσα 
αὐλὸν, 881 σΟπΊπι ἵπ. υεγίίορ επιζποπῖολεηα,. είνα οπἶδία Ιπδίαοίαπα δἶνο 8ἶπθ οἡδία. 

γιάΐπιις Ε. 182.---3854. ἀπέλεβρον. 8ΙΠΠΡΙ. μέγα, Ἡ. Ἱ. ἀς Ἰπίεινα]]ο: εκ ρνανὶ οαρίέῖς 
Ίσα καὐδα]έα το5/]1ε]ς.---358. καταείσατο. Πέ Δ. 138. διὰ πρὸ δε ο σπε. αἳ πιοκ 
367. ἐπιείσομαι. Ο. 415. ἀντὶ ἐείσατο ΡΙΟ ἐπήρχετο. κατηνέχθη. κωτεπήχθ, (11ο Ίουο ἀε]αία, 
Ίπβχα 1π 5ο]ο εταί Ἠαδία.  ἘὈϊοππεάθς απἴοπι ο πκεα αἱ υῖ οτερίαπα ν]άσης Ῥτουγα ἵπ 
θιπι ος: Ιπίθγθα Ἠθοτοτ αἆ 9ο οβΙς ὤνεπίπνυτο, εκ ἀθληιίο απἰπαϊ 56α νεγβρίπθ. 
Οσἵογάπι αἆ Ίου τιδᾳθ ἔεπαρας Ηοοίος 1 ος το]βποσιαι ασϊο ραρπανεταί. ν. αἆ 
407.---364. ὦ μέλλεις εὔχεσθαι. Ι6ΘΓΙΙΗ Ῥτο ἔσικας. θὔ Ίου το εἴωβας, ὼν ἐς µάχην.---- 

Κυλήδεται.] µἘπιφέρεαι, ἐπέρχεται. θρο.] Ὁ οὐκ ἔστι πλέθρ μετρῆσαι. 
348. ᾽Αλεξώμεσθα.] ᾽Αμυνώμεθα. Θέλει δὲ λέγει, ὅτι ἀπὸ τοῦ δέους µεγά- 

350. Τιτυσκόµενος.] ἱκαταστοχαζόμενος ἍΆως Πλατο. 355. Παχείῃ.] Ἰσχνρᾶ. 

351. Πλάγχθη ὃ' ἀπὸ χαλκόφι χαλ- 357. Μετὰ δούρατος ἐρωήν.] ὉΟρμήν. 
κὀς.] Ὑπὸ τοῦ τῆς περικεφαλαίας χαλ- Δηλα καὶ τὴν ὑποχώρησι. ᾿Ώιχετο.] 
καῦ ἀπεκρούσθη τὸ ὃόρ. 352. Οὐδὲ Ἐπορεύεο. 35δ. Καταείσατο.] Ἱκα- 

ἵκετο.] Οὐδὲ ἀφίκετο. 353. Αὐλῶπις.] τηνέχθη. 350. "Άμπνυτο.] ᾿Ανεσωφρο- 
Τὸν ἐπ᾽ αὐτῃ λάφον ἀνατεταμένον ἔχου- νίσθη, ἀνεκτίσθη. 361. ᾿Ἐπαίΐσσων.] 
σα, εἰς ὃν οἱ αὐλοὶ κατακλείοται. Αὐ- ἘΕπισείων, ἐφορμῶν. 469. Κύω.] ᾿Α- 

λοὶ δέ εἶσι αἱ περὀναι. 354. Απέλε ναϊδστατε. 365. Ἡ θήν σε.] Πάνυ 



Ἑτο. στ. ΙΔΙΑΔΟΣ ΑΛ. α166---λδ1. δι8 

εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάῤῥοθος ἐστι. 
νὺν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὃν κε κιχείω. 
Ἠ, καὶ Παιονίδην δουρικλυτὸν εξεναριζεν. 

αὐταρ Ἄλεξανθρος, ᾽ Ελένης πεσις ἠὔκομοιο, 

Τυδείδη ε επὶ τόζα τιταίνετο, ποιμενι λαών, 37ο 

στήλη κεκλίµενος, ἀνθροκμήτω ἐ επὶ τύμββω, 

Ἴλου ̓Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος. 

ὔτοι ὁ μεν θωρηκα Αγαστρόφου ἰφθίμοιο 

αὔώυτ ὠπὸ στήθεσφι παναιολον, ἀσπίδα τ᾽ ὤμων, 

καὶ κόρυθα βριαρην΄ ὁ δὲ τόξου πήχυν ἀνειλκε, 375 

καὶ βαλεν, οὐδ ἄρα µιω ἅλιον (βέλος ἔκφυγε χειρος, 
ταρσον δεξιτεροῖο ποδός διω ο ὤμπερες ὢς 

εν γα Κατεπηκτο᾽ ὁ δὲ μάλα ἡδυ γελάσσας, 

ἐκ λόχου ἀμπήθησε, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

Ῥεέβληαι, οὐδ ἅλιον (βέλος ἔκφυγεν' ὥς ὀφελόν τοι, 38ο 

νείατον ἐς κεγεώνα [βαλὼν, ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι" 

379. Είλου. 378. µάλα Εηδύ. 3709. Εέπος. 

365. ἐξανύω γέ σε. Ρο ἐξανύσω,. οεγἰε οεοϊααπι {ει---167. ἐπιείσομαι. ἐπελεύσομαι. ἳῖ ἐπιέ- 
ας ἐπιὼν, 989Ρθ. αὓ ἕω. 110 εἶωι. εἴω. εἴσω. 

308---378. Όαπι Ασασίτορµιπα, Ῥαοπῖς Εξ. (εκ ν. 335.) ρο]ῖαί Ὠϊοππεᾶες, α Ῥατίᾶε 
εαρῖτία ἵπ πια σα]οο ρεᾶῖν ναἰπεταίανς Ἰπδίάῖοςο απίθα Ίαπι Οσο ΑσαπΙΘΠΙΠΟΠΟΠΙ 
να]πογανετας ν. 2485. Όμπι Ὠϊοπιοᾶες αἄνεινιις ἀεσίιπα Εγοαποσυπα οοσηα. Ραρπε, 
Ἰπτθ]Ηρίτηις Ἠ]ιά Πϊ πα ]απα ατϊαίσεε.---ᾱ7τ- Ῥατίς οι αά οοάπαπαπα είαδαῖ, 56 
Ῥοδὲ οοἱήπυπαπα Ἰαίοθαξ, απππ]ο. ΠΙ πηροσίζαπι, ΤΓωπιζισι Πί Ίαπι ταεπιογαίζατα ν]- 
ἁηας Κ. 415. Οσο] απασας Ίαπι ἔτοα Ἱπαροπὶ ἔαπηπ]ο ποσῖς Γη1556, ες Ἰι. ]. Πητο]Ηρίέας. 
ιά. Π. 457. Ῥ. 434. Ο4. Μ. 14----(ἐτ]) στήλη κεκλιµένος, αἱ ὢ. 540. Φ1γῷ κεκλιμένος, 
εἴ Τ. 125. 5εζεηί ἄσπισι κεκλιµένοι. Ἐαθετε Ἀου Ρο αἆ νἶτες εοϊσεπᾶας τπ ατοι 
πιθηάρπᾶο Ροΐεςί εῖαπα οπππῖπο κίαΐας Ῥατίάϊς ἀεο]ατασί. Λος (ππιεη 370. ἐκ λόχου 
ἀμπήδησε Ίρδο Ροεία τοῖοτί Ίος αἆ ΜηκίαΙας, παςὶ Ροδῦ οοἰαπππαπη Ἰαὐπθσῖςς αἱ Ῥαπάαγις 
Δ. 1Τ3. 4, 5, εἵ Ταιιους Θ. 267. 5ᾳ.--στήλη Ἐπὶ σύμβῳ, αϊ εἳ Ῥ. 434. παλαιοῦ δηµαγέ {βον- 

πο ΕμΙέ ης "πας ες Ῥηπρίθις: δημογέροντας ΊηΠα Γ. 1490. ν]ά πας, Ρεηοῖρες ἐν 
τῷ δήμν.----3 74- ἁπαήθυτο ἴπ εο εταί οοσεραίις τι ἀείγαλεγεί. Ἀοπυῖς ΟΙατκε.---175. 
ὁ δὲ τόξου πηχυν ἀνεῖλκε, Ραπῖδ. πεσνο φοἰ]οθί αἀάποίο αἀάποεραίις φποφπε πιθθῖα 
τοις Ῥασς ἵπ οοσηπα Ἰηβεχα, παπα πΊχυν αρρε]]αί, Ο4. Φ. Φ1ο.---1Γ6. ἔβαλεν αὐτὸν 
χατὰ παρσὸν σοδός. διαμοπερὲς δὲ Ὀτονίίος ἀῑσίαπα, δύ ὅλου ἐνεχεθεῖς ὁ ἰός. διασχών. (π]σθπι 

Ἀπζεπα σσ καρΊίία ροίετῖς, ία φίαίθ, αποᾶ Ὠ]οπαθάςς Ιποβπαίο αά 5ροΠαπάπα οὔδπα 
«οτροτε οἩροο ἴδισιιπα {οσεὺαῖς πες ρτοπαπεῦαέ ηῖςὶ Ῥθάες. 

378---395. (ἰοταίατ ἆς ν]πετα Ὠϊοπιθάϊ Ἰ]πίο Ῥατῖς, Ὠϊοπιθάος φαρονρίαπα ο0Π- 
ν]αῖῖς τοιπαῖς, 

δή σε. ᾿Εξανίω.] ᾿Επὶ τέλος ἄξω. Φο- Ἡ, ἐπὶ ἀνδρ κεκµηκότι κατεσκευασ- 
”’. νεύσω. 367. ᾿Ἐπείσομαι.] ᾿Ἐπελείσο- µένῳ. 374. Αἴνυτο.] ᾿Αφηρεῖτο, ἐλάμ- 

ν μαι. 37Ο. Τιταίνετο.] Ἔτεινε. 371. βαν. 35. Βριαρήν.] ᾿Ισχυράν. "όξου 
Στήλη κεκλιµένος.] Τὴν ἐπὶ τοῦ τάφου πῆχυν.] Τὸ τόξον. Περιφραστικῶς. Τὸ 

΄. |. ο. 

στήλην προβεβληµένος ἀντὶ ἄσπίδος, ὡς γὰρ ὅλον τόξον ἐκ δύο κεράτων σύγκειται, 

δειλὸς, καὶ γυναιµανής. ᾿Ανδρικμήτῳ.] ὧν ἑκάτερον πῆχυς καλεῖται. Μετεχει- 
πας ανν στ, ο ν Λ 5 ὃ τόξ α7γ. Τ Ἐφ' ᾧ ἂνῆρ κεκμηκὼς ἔκειτο. ὃ ἐστι νε- µρίζετο οὔν, φησι, τὸ τόξο. 377. Ταρ- 

/ ιο] ιν - - Κρὸς. ΗΒ, ὑπὸ ἀνδρὸς κατεσκευασµένῳ. σὀν.] Τὸ πλατὺ τοῦ ποδός. 3583. Πε- 
Νο. 1. απ 



σ]14 ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. 385---949ό. πρ μα 

οὕτω κεν καὶ Τρώες ὀνεπνευσαν κακότητος, 

οἵτε σε πεφρικασι, λέοθ ὣς μηκάδες αἴγες. 

Τὸν ὁὶ οὐ ταρβήσας προσέφη πραωτερὸς Διομήδης" 

τοξότω, λώβητηρ, κερῳ ἄγλαε, παρθενοπῖπα, 
ἂν 

ει μεν δη ἄντήβιον συν τεύχεσι πειρθεης, 

οὐκ ἄν τοι χραίσµησι ος καὶ τάρφεες ἰοί 

νυν δὲ, μ ἐπιγρώψας ταρσον ποθος, εὖχεαι οὕτως. 

οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ µε Ὑυνή βόλοι, ἡ πάῖς ὤφρων' 
κωφον γορ βελος ὀνδρος ἀνάλκιδες οὐτιδανοῖο. 

η τ' ἄλλως ὑπ' εμεῖο, καὶ εἴ κ᾿ ὀλίγον περ επαύρη, 

ὀξυ [βέλος πελεται, καὶ νι ανα τίθησι" 

τοῦ δὲ γυναικὸς μυ τ αμφί θρυφοί εἰσι παρειαὶ, 

παῖδες ὃ ὀρφωνικοί" ὁ δὲ ϐ αέματι γαίαν ἐρεύθων 

πύβεται" οἰωνοὶ δὲ πέρι πλεες, ἠὲ γυναϊκες. 

Ως φάτο τοῦ δ) Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ελθὼν 

3595. νι]ς. κέρα. 

382. κακόπητος Ἱ. αἰδογίπιει, οί ολ ζζπ, πιῦ κακὸν 363 θ6ἳ 5εΕρ8: Ἱ. Φγιώππα: 
ΠΒΙΗ κακῶς ἔχοντες ἀναπνέουσι.---385. Οοπνίοῖα ἵπ Ῥατίάσπα Ιαοία, ἑαποπαπη Πππβε]]θπα 
ἸοπαίΠεπα, αὐ απδα αγοιΝ, οπή Ἀθγοςς λαδία α{ΘΓΘΠ{ΗΓ. λωβητηρ ἀθο]αταί ὑβριστὴν, ππᾶθ 

αέρα ἀγλαδς, τόξω ἀγλαιζόμενος, πΆπα Ἱτα αοοϊρίέαχ αρ απηιῖς, α6 σὸ κέρας δΙἲ 8ΤΟΙ5, 
πας τὰ κέρατα, οΟΓΠΙα ατοις δαπέ. ΑΠ κέρας οποϊπηϊ Εεπιδ αοοθρεγαηῖ, αί οἶπι- 
Ῥ]οῖζος πο οοππα, εἰς. 1άεπι παρθενοπίπ’ Ἴς, ὀπιππεύων .. γυναίκας, Ππιζίθγοδιις ηοπιο, 
ας 5δαρ. Τ. 30 εγαῖ γυναιµανης, ἠπεροπεύτης. .--ᾱθ6. α πειρηθείης (κου) σὺν τε ύχιεσε, μάχοιον 

Ἰακία εί ορεο. ---ᾱδδ. ἐπιγράψας Ῥεν οοπίεπηίέαπη, (απηπαπι Ἱενίίου Ρεγκἰτίηροπάο.---- 
909. κωφὸν ἠοά πον βεπηίις, ουέαδαπι, θί ἸπναΠά τη. φποᾷ προ {είπε ἐπιδεῖῖε, 
αἶπε ἰοίμ. Ἀἱο κωφὴ γαῖα Ω. 54. 8ἱΠΘ 88Η5Ι ρ]ευα. Υες ποία. οἱ. αἆ Ξ. 16.301. 
ἐπαύρη, 5ἱ ΤΠΘΙΠΙ (θ]απὰ να] (απ λυπι αἰθσοτίέ αφεπῃ, ἄλλως πέλεται. Ἀ]ίετ οοπιρᾶ- 
εί δε ]αοΐιις Παδί πηθ». ὠκήριον πίθησι, τοἠςΤε εχαπῖπηεπη. τὸ κίαρ, κἩρ ΕΧΙΠΙΘΗΝ: 
πέ δέος Ε. 8132.---303. 4. 5. Ν εἰθτῖ πιογθ, αἲ Ἱπάρπα οπα νὶ αἲ απίτηιπη, Γαπθγα εί ο0ρ- 
4ος ρου Ργορίπαπογαπα πούατη, οπΙ θα5 οχοῖρῖε, πππ]ίο ππαρ]ν οπάανετε Ῥτο]οσίο, ἀεο]α- 
ταΠίαγ. 395. Ἠα]σγος 5οΠεππῖα Ἰαππρπία Γασπές αἲ Ῥτο 15 πιπο αἀκίαπί οπάανοτί 
Υι]έμτθς. ἀμφίδρυφοι, βεπῖ» ]απ]α(ἶς, τί Β. Τοο. ἆθ Ταοδαπηῖα. 

306---429. Ὠϊοπιεὰϊς ἀδουσσι εἰ {παρα Αολίνοσαπα Γαοία ἍΊγαεος 5οἶας τε]οέας, απῖ- 
πο Βγπιαίις Τεο]απὶς ἱπρτιαθη( οταν Γοτβτος οὐβϊκίετο οοης η . 

Μηκάδες.] Μη- 

385 

399 

305 

383. λέοντ᾽ Γώς. Ῥεηί]. 309. ΠΟΠ κουφό. 

φρίκασι.] Φοβοῦνται. ᾽Αμβλὺ εἰς ἀλγηδόνα. ᾿Ανάλκιδος.] 'Αν- 

κητικαί. 355. Τοξύτα λωβητήρ.] Διὰ ἀνδρου, ἀσθενῦς 390. "Ητ) ἄλλως 

τόξων λωβώμενε καὶ βλάπτων. ἐξ οὗ, ὑπ' ἐμεῖο.] ᾽᾿Αντὶ τοῦ, ἄλλως ὑπ' ἐμοῦ 

δειλέ. Κέρα ἀγλαέ.] ἸΚαλλωπιζόμενε τῇ πέμπεται. ᾿Επαύρη.] ᾿Επιφαίση, τρώ- 
ση, ἐφάψηται. 392. ᾿Ακήριο.] Αψν- 
χον, νεκρό. 303. ᾽Αμϕίδρυϕαι.] 'Αμ- 

Κέρας γὰρ οἱ 

Παρ- 

ο ος τν ͵ 
τοξικῃ, η τη τριχὠσει. 

» ΔΝ Ν Ν / - 

παλαιοὶ καὶ τν τρίχωσιν ἐκάλουν. 

θενοπῖπα.] Ἰαρθένους ἐπιτηρῶν, γυναι- 

μανὲς, ἡ, «γυναικιζόµενε, ἐπὶ γυναιξὶ 

µαινόµενε. 32596. Πειρηθείης.] Πεῖραν 

λάβῃς. 387. Ἀραίσμῃσι.] Βοηθήσῃ. 
Ῥωρφέες.] Πολλὰ, πυκνοί. 358. Ἔπι- 

γράψας.] Ἐπιξέσας ἁπλῶς. 380. Οὐκ 

ἀλέγω.] Οὐ φρωτίζω. 39ο. Κωφό.] 

, . αν ανν, 
φοτέρωθεν εσπαραγμεγαι ια το πένθος. 

804. ᾿Ερεύθων.] ᾿Ερυθραίνων. φομίσσων. 
305. Πύθεται.] Σήπεται. Περιπλέες.] 

"Αμεινον, καθ αἱ- 
Ν ος άν ἢ 

την ποιεῖν τὴν, Ίο γὰρ, πλέες, 

συγκοπή Ἐὐθεῖαν 

γὰρ ἀναπλάττει μὴ εἰρημένην, εὔηθες. 

Περὶ αὐτὸν πλείονες. 
η 

πέρι. 
8 σ / 
ἐστι τοῦ, πλείωες, 



ΤΙ. κι. ΙΔΙΑΔΟΣ ΔΛ. αο7---μ7. δις 

ἔστη πρόσν" ὁ ὃ ὄπισθε καθεζόµενος, (έλος ὠκὺ 

ἐκ ποδὸς εἷλκ' ὀδύνη δὲ διω χροος 7λθ ἀλεγεινη. 

ἐς θιφρον δ' ὠνόρουσε, καὶ ἡνιοχω ἐπέτελλε 

νηυσὶν επὶ γλαφυρήση ἐλαυνέμεν' ἤχθετο γαρ κηρ. 499 

οἰώθη ο Ὀδυσεὺς θουρικλυτὸς, οὐδέ τις αὐτῳ 

ο” παρέµευεν, επει φόβος ἔλλα[βδε πάντας. 

ὀχθ ήσως δ ο ρα ειπε προς ον μεγαλητερα θυμον' 

ὤμοι ἐγὼ, τί πάθω: μέγα μεν κακόν, αί κε φεβωμαι, 

πληθὺν ταρβήσας" τὸ ὃὲ ῥ βέγιον» αί κεν ἁλώω 4ος 

μουνος" τους δ) ἄλλουε Δαναοὺς εφόβησε Κρονίων. 

ὀλλα τή μοὶ ταῦτα φίλος διελεζατο θυμός; Β 

οἶδα γαρ, οττι κακοὶ μεν ὠποίχονται πολέμοιο 

ὃς δε κ᾿ ἀριστεύησι μάχη ἔν, τόνδε µάλα χρεὼ 

ἑστάμεναι κρατερῶς, ἠτ᾽ ἔβλητ', ἤτ᾽ ἔθαλ᾽ ἄλλων. 41ο 

ἝἜως ὁ ταυθ ὤρμανε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυµον, 

τόφρα δ) επὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ὠσπιστάων' 

ἔλσαν ὃ εν µεσσοίσι, μετὰ σφίσι πημα τιθέντες. 

ὧν ὃ ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες ἠαλεροί ασ ᾿ αἰζηοὶ 

σεύωνται" ὁ δὲ τ εἷσι βαθείης ε εκ ξυλόχοιο, 4ις 

θήγων λευκον ὀθόντα μετα γναμπτήσι γενυσσι΄ 

ἀμφὶ δέ τ᾽ ἀΐσσονται' ὑπαὶ δὲ τε κόμπος ὀδόντων 

403. ἄρα Εεῖπε πρὸς Εόν Εοτία ἄρ' ἔφη πρὸς Γὸν νε] ποτὶ Εόν. ν. Οὓς». 

405. αἴκε [αλώω. 4908. Εῖδα. 413- Γέλσαν. 415. νη]σ. σεύονται. 

898. διὰ χροὺς, Ἡ. 1. οοτροςῖς ΡΔΤίΕΠ1, Ρεν Ῥθάρνη. --49Ο. ἐπελαύνειν (τοὺς ἵσπους) 

νηνσὶν παάέ 54Ρ. 374:---493: 6 ομ]ίαία δἱ 5εΓπΊοΠθ ο πανταίῖο Πί ἀτατπαίῖσα. 

Ἁππη]ες ]οοὶ ραδδίπα, Ππρείπηϊς 4ο Ηεείοτε Φ. 557- 5ᾳ- εί Χ. 98. 54. 4ε Μεπε]αο Ρ. 0ο. 
«η. ποίαβ]]ες 5Π{.----4Ο5. τοὺς δ ὤλ. λους ῬτΟ . 

4ο7---41ο. Ῥπασ]ατὶ νευδιις. ἀποίχονται πολέμοιο δοπίρη ία ἀοσεί Ἡ. ]. 6556 ορ σπο 
αο Γαρίοιιᾶο εχοθήστε ραρπα. ---4ου- Ορροπί ές ὁ ὃ κακὸς εί ὁ ἀγαβὸς, Ῥτο Ίου, ὃς ἀριστεύμ 
χεν ἐν μάχη, ὃ ἐπαγγελλ. μένος ἄριστος εἶναι χασὰ σὴν μάγων. 

41Ἴ---419. Πποάιπε υπάίηπα ταθηίος άγπι Ττο]αποσυπα ὮἼγεκθη, μετὰ σφίσι 
πΏμα τιθέντες Υν. 413. τθοθρίο ἵπ τησ ίαπα ἱρδογαπα. Ἠοπηῖπς 1 πη]ίος να]πογαί οἳ 
οράΙξ. Οοπαραταίο ερ]επάίάα ρες αἀ]αποία, 5 αἰπαρμοίίος οππθίας, Ἠσο οδί: αᾱ 
Ἐτο]απϊς απάῖηαο οἰτουπηάαίας ΤἼγακος, ιά αρετ α οππῖρας οἱ νοπαίορας.  Ἐομφια 
οππαης. Ὑγαίις αἆ Ἡ. ]. Ἰαιάαίας αλίοτ οσπανΊ οἱ πες Έπ. Χ. Το7. 8ᾳ.---41 3- 
ἕλσαν. ἔλσαι ατα Α. 490. αὐ ἕλω, εἰλίω θὲ εἱλέω.---417. ἀμφιαΐσσονται, κύκλῳ ὁρμῶσων 

307. Καθεζόμενος.] ᾿Αντὶ τοῦ, κύψας. ἐνεθυμήθη. 413. Μετὰ σφίσι πῆμα 

800. ᾿Ανόρουσεν.] ᾿Ἀνεπήδησε», ἀνέστη. Ἅτιθέντες.] ᾿Επὶ τῷ ἰδίῳ κακῷ τοῦτο πρά- 
Ἐπέτελλεν.] ᾿Ἐπέταττεν. 491. Οἰώ- ἕαντε. 415. Ἐυλόχοιο.] Ὕλης ξυλά- 

θη.] ᾿Εμονώθη. 4903. ᾿Οχθήσας.] Δυ- δους. 416. Θήγων.] ᾿Ακωοῶ». Γναμπτῇ- 
πηθεί 494. Αἴ κε φέβωμαι.] ᾿Εὰν συ.] Ἐπικαμπέσι. Γένυσι.] Σιαγόσι». 

φύγω. 4ο5. Αλώω.] Δηφθῶ, συσχε- 417. Αμϕὶ δέτ᾽ ἀϊσσονται.] ᾿Επ᾽ αὐτὸν 

θῶ. 4ο7. Διελέξατο.] Διελογίσατο, ὁρμῶσιω. Ὑπαὶ δέ.] Ὑπὸ δέ. [όμπος.] 
3ὖ5 



510 ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. 41Ιδ---λ7. ῬπΒ σος 

γέγνεται) οἱ δὲ μένουσιν ὤφαρ Φεινόν περ εόντα” 

ὡς βᾳ τότ᾽ ἀμφ Ὀδυσηα, Δῶῆ φίλον, εσσεύοντο 

Έρως" ὁ δε πρώτον μεν ἀμύμονα Δηϊοπίτην 42ο 

οὕτασεν, ὤμον ὕπερθεν, ἐπάλμενος ὀζεῖι δουρε" 

ωὐταρ ἔπειτα Θόωνα, καὶ Ἔννομον εξενώριζε' 

Χερσιδάμωντα δἱ έπειτα, καθ ἵππων ὠϊζαντα, 

θουρὶ, κατα πρότμηση, ὑπ] ἀσπίδος ̓ ὀμφαλοέσσης, 

νύζεν' ὁ ὃ εν πονίησι, πεσῶν, ἕλε γαίαν ἀγοστῷ. 405 

τοὺς μὲν ἑωσ᾽, ὃ δν ἂρ Ἱππασίδην Χάροπ᾽ οὔτασε δουρὶ, 

αὐτοκασιγνήτον εὐηγενέος Σώκοιο. 

τῷ δ᾽ επαλεζήσων Σῶκος κίεν, ἰσόθεος φώς" 

στη δὲ μαλ᾽ εγγὺς ἰῶν, καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν" 

φ) Ὀδυσευ πολύαμνε, δόλων ὦτ ἠδε πόνοιο, 43ο 
σήμερον ἡ ὁοιοῖσιν επεύζεωι Ἱππασίθησι, 

τοιώθ' -ὤνθρε κατακτείνας, κοὶ τεύχε ὠπούρας" 

ἤ κεν ἐμὼ ὑπὸ θουρὶ τυπεὶς ὠπο θυμον ὀλέσσην. 

ὋὩς εἰπὼν, οὕτησε κατ ὠσπίδω πάώντοσ. εἴσην' 

διω μεν ἀσπίδος ἦλθε φαεινής ὄθριμον ἕ εγχος:, 435 

καὶ δια θώρηκος πολυδωαιδόλου ἡ ἠρήρειστο" 

πάώντω ὃ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν' οὖδε τ᾽ ἔασε 

43258. κίε Εισόθεος. 420. ἔξεπε. 433. νυ]σ. α ΒΗΓΗΕΣ, ἐλέσσεις. 
434. Εειπὼν----ἐξίσην. 437. χρόα Γέργαθε. 

ας Επδία(μ. ὑπαὶ νο] ὑπὸ α]εσιπη τοδρεσίιι τίς. ἸΙάθπα ν5. Μ. 149, 15ο. ο ππροθπάα 
ΒΙΙΤΘΙΗ σεύωνται---ὧς ῥᾳ τότ’. αἲξ ἀμφὶ δὲ π᾿ ἀϊσσονται ΟΙΙΠΙ 1ο] βιιπί Ππευροβίία,---418. 
οἱ δὲ µέἔνουσιν ἄφαρ. ιῖ Ν. «71. σῦε μένει κολοσυρτὸν ὠνδρων. Τη. Ρ. 65, 66. ἀμφὶ δὲ όν γε 
(1εοπθιη) κ ύνες α ἄνδρες τε νομΠες πολλὰ µάλ᾽ ἰὔζουσιν ἁπόπροθεν, οὐδ ἐβέλουσιν ἀνσίον ἐλθέ- 
ναι. 

420---450. [Ἴγδδος, πι] Ττο]απίς οθδῖς, α Ἅοσο νι]πεγαζας, 4πθπι {απιεΠ 1ρ5α 
ος, Ράρπα εχοθα[έ. 

424. κατὰ πρόπµήσιν, ΟΠΗΠΙΠΟ Ῥτο αἶνος Ῥτορτίε εκ ππαρ]]σις, παπα Ρα15 οοσρογ]ς 
νίαμα,. Ναδαβαί 16, ἀθδοθηδιπη 4 οπγπι {αοϊεπάο, α]ναπας Ἰἴαηιθ ὑπ ἀσπίδος. Τι 
ρα. ἵπ ρανία οουροχῖς. ππδαία, οἸἴροο καθ]αίο, ναµιογα Π]αία, Ἱορίπιδ.---425. ἕλε 
γαταν ὦγοστῷ, πθιν]ν ππουίθ οοπγα]είς, πια οονηρἷε οἱ οοπνο]Ης Ρα]νογοπα οι βο]απη. 
43Ο. δόλων ὧτ᾽ δὲ πόνοιο, 8Ώ δω, ἄσω, οδί ὤτος. ἄατοςι ἠπικαζλαδι{ίς, πι ἀκόρεσπος μή- 

Ἅνπεν πολέμου, µόθου, ἰπιθι]ιαικίΗΝ, ΦΕΠΙΡΕΥ αὐιιαχις, εἰο]ῖν εί οἰογαμίῖα «γΠΙΠΤΙΩΝ : 
Ῥεῖκοα Γοτππ]α. Ἕπαπα Ίαπα Ε. 188, οο]]. 250. νΙάἵππας 4ς θο, αι! Ππδ]ρηῖς οδί αἴφια το, 
οπῖ εἶις ταὶ εορία Ἱπαρπα δαρρεῖ.--436. Ἰρήρειστο. ἐρείδεται Ἠακία αι αἀασία, τα 
5.ρρθ.---437. ἀπείογαθεν, ἐχιώρισε, ἀθίοιςῖό, ἀετιριΠς ρα]ραπι, {οτος, πιιάαν]έ ο.δα. Ε. 

Ἓόφος. 419. ᾿Ἐσσεύοντο.] ὍὌρμησαν. ὃν μερῶν λόγου ὅλας ὁ στίχος. Βύηγε- 
424. Ἱρότμησι.] 'Τὸν κατὰ τὴν λα- νέο] Εὐγενοῦς. 439. Πολύαινε.] Νῦν, 
γόνα τόπον, κατὰ τὸν ὀμφαλόν. διὰ τὸ µυθολόγε, φλύαρε. 437. Πάντα δ' ἀπὸ 

.ν 9 ΑΔ / Ν / » .- /΄ 3” ϱ ΔΝ .] 
πρωτον αυτον τέμνεσθαι, πο» τεχθέντα πλευρων χροσς ἔργαθε».] Ολη» την ε- 

παῖδα. 435. Ελεν.] "Επληξεν ἔλα- πιφάνειαν αὐτοῦ τῶν πλευρῶν εἴρξεν καὶ 

βεν. ᾽Αγοστῷ.] Τῷ ἀγκῶνι. 497. Δὺ- ἐχώρισε τῶν μελῶν. "Ἡ ὅτι οὐκ ἐποίησεν 

ποκασίγνητον εὐηγενέος Σώκοιο.] Ἐκ τρι- εἰς βάθος καιρίαν αὐτὸν πληγῆναι. 4958. 



18. ΧΙ. ΙΔΙΑΔΟΣ ΑΔ. 448---ισό6. σἹἡ 

Παλλωὼς ᾿Αθηναίη µιχθήµεναι ἔγκασι φωτός. 

γνῶ ὃ) Ὀδυσεὺς, ὅ οἱ οὔτι [βέλος κατακαίριον ἦλθεν" 

ἂν δ ἀναχωρήσας Σώκον προς μῦθον ἔειπεν' 449 

Α δΗλ., 4 µάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος" 

ἦτοι μεν ῥ ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ Τρωεσσι μώχεσθαι 

σοὶ ὃ εγὼ ενθάδε φημὶ φόνον καὶ χήρα µελαιναν 

ἥματι τῶς' ἔσσεσθαι' ἐμῶὼ δ) ὑπὸ δουρὶ δαμεντα, 

εὖχος ἐμοὶ θώσειν, Ψυχὴν δ'᾽ Αἱδι κλυτοπώλω. 445 

Ἡ, καὶ ὁ μὲν φύγαδ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβή κει" 
τῷ δὲ µεταστρεφθεντι, µεταφρένω εν δρυ πηζεν 

ὤμων µεσσηγὺς, δια δε στήθεσφιν ἔλασσε' 

ούπησε δε πεσών' ὁ ὃ επεύξατο Ίος Ὀδυσσεύς' 

ο Σ Σῶχ : Ἱππόσου υἱε δαίφρονος ἱπποδάμοιο, 45ο 

φύη σε τέλος θανάτοιο κιχημενο, οὐδ' ὑπάλυζας" 

ὦ δειλ᾽, οὐ μεν σοί γε πατηρ καὶ πότνια μήτηρ 

ὅσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ οἰώνοὶ 

ὠμησταὶ ἐρύουσε, περὶ πτερα πυκνὰ [βαλόντες" 

αὐταρ ἐπεί κε θάνω, κτεριουσί με τοι Αχαιοί. 455 

ως εἰπων, Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔ εγχος 

4390. ὃ [οι. 449. ἔξειπε. 454. ὠμησταί σ᾿ ἐρύσουσι α Βατηες 
]αταπη. 456. Εειπών. 

147. ἀπὸ αὐχένος ὦμον.---430. ὅ οἱ οὔτι βέλος κατακαίριον ἦλθεν. νατῖο οχροπ Ροΐθει; νε] 
ΡΓΟ κατακαιρίως. νε] κατὰ (τὸ) καίριον. ΡΙΟ οὐκ ἐγένετο καίριον, Ιεϊζεγιπῃ, οὐκ ἦν. Δ. 185. 
οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πώγη βέλος Θ. δ4. νι]πεγαίιγ ὅθι μάλιστα καίριόν ἐστι. Ῥδι]]ο απίε 
μιχθήµεναι ΗΟΠΙετΙΟΟ Ίδια ΡΟ πελάσαι, ΡΕΠΕΙΤΑΥΘ.---44ο. ἂψ ἀναχωρήσας. (Οιετίζας, 
ος [Ἴγοεος τοιτουθάαξ 2 Ῥαιαίατ(ας {ασπα, αξ ἔθ]απα οχίταλας, Ὠἱοπιθάϊς οκοπηρ]ο, 
αἱ αρ. 1ο7.. Ῥοῦνς παξατα] Ἱπαρείι, τοῖς απ Ιοζαπα 5ο φοησίες Τθτο πίέ 5πρτα 
Ἠεσίος 354.--445. ᾿Αέδι κλυτοπώλῳ. Ἠαάος, Ότοαις, Ῥ]αίο, Ε]ῖς νο] φιιαάτῖρϊς 1πΥθ- 
ές, τα αΏΙ 48. ν. Ε. 654. αλ Ἰάθπα νθυσιι5, οἴαπι αΠδί τερθΏ(αϊ5.---451. φθῆ σε τέλος 
θωνάποιο αιχήµενον. ΡΙΟ ὁ θάνατος ἐχιχήσατό σε, ἔφθασε καταλαβών σε. θάνατος κιχιάνει 
απαδὶ οὔσδας αξ Ι. 416. εί αἰ. ος 5αρ. 44. σταυε δἴιπα, ΠΟΥ οοπδθηιΠέασ 6. τε 
Ἠοταίαπαπας Που εἰ Γµρασθπι οοπδεγζ υἱγισην---452---δ. θποά σνανΙδηπα 
οναί, ππαίας Ἀοσος. Ιπδερα]πα εἶας οοσρς 1πὶ αὐ]οσίιπι, οἳ, ερ. αά ν5. 305. ὅσσε 
καβαιρεῖν, ΡΥΕΠΙΕΤΟ οσι{οςδ, οβϊοῖαπα οαγῖκππογαπα, Ἡ. . Ῥατοπίατα. οξ. 0Ο. Λ. 454, 5. 
Οά. Ω. 201, 5---ηπμοὰ αἴτος ἀῑοιπίας ἀἴπίροτο, Ἰαπίαταο οΟσρΙΙ5, ΕτανΙκνπητα εδε τηᾶ- 
Ίάπας απαρηβοαζαπα Ῥρες ἷά, αποά αἲ παατατα οογνοτΙτα εξ οοΡΠΙΟΙΠΗ ρεοίαξ, τὲ οπ- 
4ανοενὶ Ἰηδιάθηίος ας ρΙαπραπ. πτερὰ πυκνὰ ρθγμείιο ερίελείο, πε πρ. ἀοηκὶς αἲὶς 
669. 1. 382. 

4Ξ6---δ. Χπάπο ἑαπάσθνα [Ἴψδνες Ἡαδίαπι α Βοοο ΙΠβΙΟΓΠΙ 51Ο «ΟΥΡΟΥΘ δεχίτα]ήξ, 5αΠ- 

Ἔγκασι.] Τοῖς ἐντέροις. 441. ᾿Α δεῖ θασε. Κιχήμενω.] Καταλαμβανόμενο. 
λε.] Ὦ δειλὲ, καὶ ἄθλιε 445. Κλυ- 454. ὌΌσσε καθαιρήσονσι.] Τοὺς ἐφ- 
τοπώλῳ.] Ἱῷ ἰσχυροὺς καὶ ὀνομαστοὺς θαλμοὺς κατακαλύψουσι. 454. ΌΏμη- 
ἵππους ἔχοντι. Ότι οὐδεὶς τὸν θάνατον σταί.) ᾿Ωμὰ κρέα ἐσθίωτε. 4595. 

διαφυγεῖν δύναται. 440. Δούπησεν.] Ἱτεριῦσι.] Θάψοισι. 456. Σώκοιο.] 
᾿Απέθανε. 451. Φθῃ.] Ἡροέλαβεν, ἐφ- ὸ ὑπὸ Σώκου ἀκωτισθὲν δόρυ. "Ενέκειτο 



518 ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 457-473. ΓΗ. ΧΙ, 

ἔξω τε χροος εἷλκε καὶ ὠσπίδος ὀμφαλοέσσης' 

αἷμα δὲ οἱ σπασθέντος ἀνεσσυτο, κΊδε δὲ θυµον. 

Έρωες δε μεγάθυµοι, ἐ επεὶ ἴδον αἰμ Ὄδυσηος, 

κεκλοµενοι καθ ὅμιλον επ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν. 46ο 

αὐταρ ὄγ' ἐζοπίσω ἀνεχαζετο, αὖε ὃ ἐ ἐταίρους" 

τρὶς με ἔπειτ' ἤ ήύσεν, ὅσον κεφαλή χώδε φώτὸς, 

τρὶς ὃ ὄἶεν Ιώ χοντος ᾽Αρηΐφιλος Μενέλαος" 

αἴψνα ὃ ἄρ Αἴαντω προσεφώνεεν ἐγγὺς εόντα 
Αίαν Διογενες, Τελαμώνιε, κοίρανε λοῶν, 4ός 

άμφι μ Ὀδυσσηος ταλασίφρονος ἵκετο φωνη, 

τῶ ἱκέλη, ὡς εἴ ἐ βιώατο μοῦνον εόντα 

ῶρῶες ἀποτμήξωτες ἐ ενὶ κρατερή ὑσμίνη. 

αλλ' ἔομεν καθ όμιλον' ώλεξεμεναι γαρ ὤμεμον. 

δειδω, μή τι πάθησω ε ενὶ Τρώεσσι μονωθεὶς, 479 

ἐσθλὸς ε εν, μεγώλη δε ποθη Δανασῖσι γένηται. 

Ὡς εἰπῶν, ὃ μεν Ίρχ. ὁ ο ἅμ ἔσπετο ἠσόθεος φώς. 

εὗρον ἔπειτ᾽ ὌὈδυστα, Δι Φφίλον' αμφὶ δ᾽ ὄρ' αὐτον 

459. δέξο. «450. Εδο. 464. ἄῑε Εξάχωτο. 466. νυὶρ. ἵκετ ἀὐτή. 
467. Εικέλη, ὡς εἴ ξε. 472. Εειπὼν---ἔσπετο Εισόθεος. 

ααῖς οπιίσαξ, εἴ ςαπριιΐς κΆδς θυµὸν, εί, 6η δοζζζοϊέα γεάαἰαέ ἄς να]πενε, αιξ ἀο]οτα 
αβηϊκϊε, από θαπα ἀευιμίαντί, Ἡ. 6. υὔπος ἴ]ο αἰθὲ ἀε[ίσεγε φεπκί. Ἠοο 85εηδιις αἀ]ιναί, 
Ναπο αἷμα οτῖὲ 5αηριιῖς ἀθβοίθπς. Ἀαπα οσὲ Ἱία: απριϊπίς οβαδί ἀθ[οσίις ειπα ν]τῖ- 
Ρις ρτίναν]ό. 

450-407. Ἱη [Ἴγδεοπι ναπεταίαπα Ἱτπααπί Ττοαπί, Τηνοσαίς Ἰ]ο αακήίαπι 8ο0- 
αἴοταπῃ.  Ῥποσιγτιπί Μοποίαις εἰ Αἶακ: ]ε [Ἴγανοπι ἵπ οπδίνα ἀῑιοῖς ο βοτίες 
ραρπα. 

46ο. ἐσέβησαν αὐτῶν Ῥτο ἔβησαν ἐπ᾽ αὐτόν. ιιξ ἐπιέναις ἐπέρχεσθαί σινι. ΙΠΝΊΟΕΠΙ 56 00- 

ποτίαιἲ Πππργθδδίοπθτη ἴπ ΘΗπΙ ΓεοργΏ{, ΘΙΙΠΙ αἀοτι φαπῖ, ---θα. ὅσον κεφαλὴ χάδε φω- 

πόε, 09 Ποπαϊηῖς απαπίαπα να]ε νοσ[ογαπάο.---466. ἀμφιίκετο ἐμέ. πῖ περέρχεσθαι. περι- 
βάλλει. Βὶο Κ. 535. ἵππων μ ὠκυπόδων ἀμφὶ κσύπος οὕασα βάλλει- -467. πώ ἰκέλη, ὡς 
εἴ ἓ. ϱταπιπια!ἶσα ταβῖΟ Ροκυπ]αθας: ἰκέλη τῇ φωνῇ αὐτοῦ, οἵη ἐσσὶν, εἰ βιάοιντο αὐτὸν μόνον 
ὄντα Τρῶες. Νιπο δίγσίαγα θσί, 4ο 5ἱ οδού ὁμοίως, ὡσεὶ β.---460. ἀλλ᾽ Ἰομεν. ΡΥΟ εἰσύ- 
µεβα ἄμειον Ίδιι Ροείΐοο, ῬΓο, οὕτω ὦγαβὸν, καλόν ἔστι,---4 71. ἐσθλὸς ἑὼν αἀ]θοῦιτη, τὸ 
αἀθο νοτοπάιιπα ἳτ, πο Ρα]]ο απάασῖας 1]]ο ἵπ Ῥασπα νεγεδίτ. 

473-482. Οοπιρανα[ίο οκ 60 ΡΕΠΘΤΕ, 41ο Ῥηϊπιαγί οοπιραταβίοπΙ καὐᾖοίσας αἶία 
ος φὐκθηιθηίθ. [Ἴγδκοπι Τγο]απϊ Ἰπδοφιπαπία έ ους ορύναπα ᾱ- νοπαμίρις ν]- 
πθγαίαπα, 584 νΙτῖρας ποπάνπα οκαιισῖς Βαρ]επίσπα: (ππάθια οχδρϊγαπίθπα ἔ]λοες 4δ- 
οθτριπές εεοε 5αροινοη]έ Ἴθο, ἴδια Πισα(ῖς οΈγνΊπη 1ρ56 ἀανοσαῖ. Ἀἰπηϊμθοτ Ἐτο]ατϊς 
ΤἼγακοια αηρεπθις φαρεγνοπῖέ Ά]αςκ 6οσ016 Ρασαΐ. 

473. Τρωες ἔποντο, ἀμφὶ αὐτὸν, ὡσεί πε δαφοινοὶ θῶες ἔπονται ἀμφὶ ἔλαφον. Ρτορσῖθ, Ίπ- 
οθάπέ, οπγγαπέ, οἶτοα οΘγνΊπας αποᾶ Ἰάθπα οσί ας, Ρθγδεηαπίας. ΑΠίες ππος νν. 483. 
θὼς αι] βἷί, φαξ πάπο οοηδίαςς οκί ἵ5 απΙ να]σο αρρο]αζατ δολακαῖ, Παβεατηο α- 
Ῥ]ενίδηιιο Οαπῖς απτοιις Τάππ. 86 46 Ἠῖ5 ἀἰδριίαία αά Ῥορίας Παιιὰ δρθοίαπές αἀθιπάϊ 
εαπὲ Πυνῖ 46 Ἠϊ8ε. παί. Αρίαιγ 4960 αρ. Ατίκιου. Η. Α. ΤΠ. τ7. εἰ ΤΝ. 1. οἱ 44. δαφοινοὶ 
καπί, Εα]νί τί Ἴθο. ἔαπα 48ο. ΙπίθγγεηΙί λες σίτης, 160 βλαπτικός.---Οδἴθγιιπα οοπαραγᾶ- 

γὰρ τῇ τοῦ ᾿Οδυσσέως πλευρᾷ. 456. δεν.] Ἐχώρι. 467. Βιώατο.] Βιάζοιν- 
ἸΑνέσσυτο.] Ανηκόντισε. Κῆδε.] ᾿Βλύ- το. 468. ᾽Αποτμήξαντες.] Χωρίσαντες 

πε. 461. Αὔεν.] Ἐβία. 462. Χά- τοῦ οἰκείου στρατοῦ. 474. Δαφομαί.] 



πτα, κ, ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. 47-92. δι0 

ο, ος ιά ο» 
1 ρωες ἔπονθ, ὡσεί τε δαφομοὶ θώες 6ρεσφιν 

ἀμφ' ἔλαφον κεραον βεβληµένον, ὃ ὂν τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ 475 

ίω ἀπὸ ει τον μεν τ' ἥλυξε πόδεσσι 

φεύγων, ὄφρ αἷμα λιαρον, καὶ γούνατ' ὀρώρη" 

αὐταρ ἐπειδὴ τόνγε θαµασσεται ἆ ὠκὺς ὀϊστὸς, 

ὠμοφαγοι μεν θωε ε εν οὔρεσι δαρδόπτουση, 

εν σεμεί σκιερώ ἐπί τε λ Ίγαγε θαιμων 45ο 

σίντην᾿ θωες μεν τε διέτρεσαν, αὐταρ ὁ δυπτει" 

ὡς ῥα τότ᾽ αμφ Ὄδυσηα θαΐφρονω Τομκελοµήτην 

Έρωες έπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι' αὐταρ Υ᾿ ἡρως 

ὠΐσσων ᾧ ἔγχει ἀμύνετο νηλεες ημαρ. 

Λίας δ᾽ ̓ ἐγγύβεν Ίλθε, φέρων σόκος, ἠῦτε πύργον, 485 

στη δε παρεξ Ίρωες δὲ διετρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 

ῆτοι τον Μενέλαος ὠρήῖος ἔξωγ' ὁμίλου 

χειρος ἔχων, είως θερώπων σχεδον ἤλασεν ἵππους. 

Αίας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος έἷλε Δόρυκλον 

Πριαμίδην, νόθον υἱόν' ἔπειτα δε Πώνδοκον οὗτα" 409 

οὕτα δὲ Αύσανθρον, καὶ Πύρασον, ἠδε Πυλαρτην. 

ὡς δ' ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίονδε κάτεισι 

454. Γῷ. 

Βοπεπα Ἠαπο ο πιοάο ἰτασίανίε Ὑπτριῆας Έτ. ΤΝ. 60. δα. φπθπι αά . ]. Ἰααᾶσπε, 
αμίος Ὠπἱπέης ΤΙ. σ02. οί Πθγαπα ἁ1ο πποςο ἆ [ροο Ἠοπιθγις 1Πῇ. Ο. 271. δᾳ-----απι 4Τ6. 
σὸν μέν π᾿ 50. σὸν ἄνδρα, αἲ 478. τόνγε φοἳ]. σὸν ἔλαφον. δαμάσσεταί (εν) ἐδαμάσατο, ὁ ὀϊστὸς, 

οσα ος Υα]ηθτθι οἳ καπρἰηῖς ο ἀε[οοία, Ργουυ θέ οβυνιις: θά σαι τοσα 
6311988 ΘΓΕΐέ ὁ ὀἱστός. 481. 160 σίντης ἀπὸ σοῦ σίνεσθαι, βλάπτει. 483. Τρῶςς ἔωφίπον 
Ὀδυσσέα ππόίφα Πποκίαγ νε, Ἰπουιγδαγαηέ, φἶἱνθ αὲ 5ἷς Ῥτο ἀμφιέποντο ΠΟΠΗ : »ὶνε αὓ 

ἄμφιέπειν αοά ονί πονο, οοοαρα Μπι 6.56 αθυα 1 ἵπ τε: τί 1ΠΕ, 775. ἆμφὶ βοὸς ἔπετον 
αρία" ἨΙΠο ΑΠΙΤΠΟ ΙΠ[θδίο---4δ4. ἀμύνετο νηλεὲς ἡμαρ. εκ απΐφιο βεΓήΟΠθ: ἀποξιπι 
αὐ 6ο, ααοὰ οδὲ νηλεής “Αδηε, νηλεῆς Μάρα, οί ημαρ βανάτου. Τα 6ἴϊαπι νηλεῆς ὕπνος 4θ 
πποτίθ. 456. αὐκιαί α Ἰαΐογο. 
438-497. Ἐάποίο Ῥάρπα ἼἼγεςο α Μεπε]αο, Αἷας Ῥαρπαί, ππασπο οππα. Ἱπρθίιι 

Ίτγαεης θί Πηδεηπίζας ἑαγραίος Ἠοδίος, 402. ἔρεπ: κλονέ ων (τοὺς Ίραας) διὰ τὸ πεδίον, πε 
ατηπῖς τυῖέ οπη. Ιπιρθία, οί Ιπιγῖριις απιοίς θδὲ: ὡς πλήθων ποταμος β0]]. ἐφέπει κλο- 
νέων, ὁπότε. Οοπιρατα[ῖο εαάθπα Ίαπι ἆθ Πἱοπιεάς Εξ αρροδίία, αΠίου {απποτ ογηαία : 

Φόνιοι, Ἡ πυῤῥοί. Θῶες.] Πανθήρια. Πά- δέει ἔφυγον. Δάπτει.] Καταναλίσκει 

Ρισον δὲ καὶ ὁμοιοκατάληκτον εἶπε θῶες ἐσθίων. 4853. Ἔπον.] Περιεῖπον. 4894. 
τῷ Τρῶες «476. "Ηλνξεν.] Ἐξέφνγε Νηλεὲς ἦμαρ.] Τὴν ἀνηλεη Ἰμέραν. 

τὸν βαλόντα κυνηγέτη». 477. Λιαρόν.] τουτέστι, τὸν θάνατον. 496. Στη δὲ 

Χλιαρὸν, θερμό». ᾿Ορώρη.] ᾿Ισχύῃ, κι- παρέξ.] Ἔστη δὲ παρ αὐτόν. "Άλλιδις 
νεῖται. 479. Δαρδάπτουσι.] Κατεσθί- ἄλλος.] Άλλος ἀλλαχοῦ. 488. Εἴως.] 
ουσι. 48ο. Νέμεῖ.] Νέμει, συνδένδρω "ως. 499. Πριαμίδην νόθον υἱόν.] Πε- 
τόπῳ. Σκιερῷ.] Τῷ σκιαζοµένῳ ὑπὸ πλή- µρισσὸν τὸ, υἱόν. κτητικῶς μὲν γὰρ πρασ- 
θιυς τῶν δένδρων. ΛΑἴν.] Τὸ πλῆρε, λῖ- τίθεται τὸ ἑπὸ τὴν κτῆσιν πεσεῖν δυ- 
να. ὅ ἐστι, λέοτα. Δωρικῶᾶς. 481. γάμενον πατρωνυμικῶς δὲ ἐμπεριέχε- 

Σίντην.] Βλαπτικόν. Διέτρεσαν.] Σὺν ται. 492. Πλήθων] Πεπληρωμένος, 



590 1ΔΙΑΔΟΣ Δ. 493---σιο. 118. ΧΙ. 

/.ε 

χειμάβρους κατ ὄρεσφη, ὁπαζομενος Διος ὅ μβρῳ, 

πολλως δὲ θρυς ἁζωλεας, πολλῶς δὲ τε πεύκας 

ἐσφερεται, πολλὸν δὲ τ᾽ ἀφυσγετον εἰς ἅλα, ώλλει" 405 

ὣς ἔφεπε πλονέων πεδίου τότε φαίδιµος Δίας, 

θαίζων ἵ πππους τε καὶ ὠνερα». Οὐδέ πω Ἕκτωρ 

πεύθετ’, επεί ῥαι μάχης επ᾽ ὠριστερα ΄µαάρνατο πάσης, 

ὄχθως παρ ποταµοιο Σκαμώνθρου" τή ῥω μάλιστα 

ὠνθρῶν πίπτε κάρηνα» (80 ὃ ὁ σβεστος ὁ ὀρωρει, 59ο 

Νέστορώ τ ἀμφι μεγαν, καὶ ἀρήῖον Ἰδομενία. 

Ἕκτωρ μεν μετὰ τοισω όμίλει, μέρμερα ῥεζων 

ἔγχεί «0, ἡ ον. τε" νέων ὃ ἁλάπαζε Φόλαγγας. 

οὐδ' ἂν παω χοζοντο κελεύθου δῖοι ̓  Αχαιοιν 

εἰ μὴ ̓ λλέζανθρος, Ελένης πόσις ἠὐκόμοιο, 5σο5 

παῦσεν ὠριστεύοντα Μαχάονα, ποιμένα λαών, 

ιῶ τριγλώχῳι βολῶν κατα θεξιον ὦμον. 
τῷ ρα περίδδεισαν. μένεα πνείοντες Αχαιοὶ, 

μή πώς ο» πολέμοιο µεταωκληήεντος, ἔλοιεν. 

αὐτίκα οὃ Ἴδομενευς προσεφώνεε Νέστορα δ του" 51ο 

Ε. 87. 544. Οπιπῖπο ἵπ οοπιραγαΒἰοπίθας α Βινς ροβῖς [οκ ον Ροεία: πέ Δ, 452. 
8ᾳ.---403. κάτεισι κατ’ ὄρτος, ὁπαζόμτνος, οπῖδιι οοποϊἑαίο εκ ΙπΙΡιΙΡ8.---405. ἀφυσγττὸν, 
οἰανίστη καθ], Ππαϊ, οσπῖ, αιιοᾷ αλῑας {λὺς, αἱ Φ. 318. 

497---52ο. Αα ριρπ Ραγίο νθιδαη5 Ἠεοίος 5αρογαί Αολίνος: 1 ἈΤασμαση Ῥα- 
τ]α5 καρ]έία ν]πθναίιι», α. ἸΝοσίοτο Ἰάοππσπεί πποπᾶζα Ῥασπα οὐοϊατ.  ἨΠεοίος Πίαφιιε 
η] τοςανοναί ἆθ 5ίγαρο ΤἘγοἱαποναπα αἰίοτα ραγίο αοῖαῖ, αἰέθγο οονπα, αὖ Ά]αος αμ ία. 
---408. μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ πάσης, 5ο]. α ρατῖο Ἓτο]αποχαπα: 4π10ΓάΠὰ Ίσνα ΒοατΠΘΠ- 
ἁταπα, ἀθχίτα. Βἰπποσηίστη αέώπαοτο ἀοθιῖέ: αιιοᾷ Ίρδα Ίουοραπα Ῥοδίές 4.οοεῖ. Έτρο, 
αι σεδεεγαπύ Τοππθάος οἱ ΌἼγοκος Ἰπά6 α 312, εί ]απι απίθα ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠ, Ἀ4νθιδιι5 
ἀακίταπι Ἔγο]απογαπα οονηιι, αά Ἀπιοσπίσπη, Ῥετβοία οναπί.. Τη ουάεια οοτπα Ῥήρηα- 
νεταῖ απίρα Ἡσοοίου, πάς α ἀἴδεοσα Αραπιθπηποπς ν». 284. 54. Ὠϊοππθάϊς νετο Ἠαδία 
ΡεγομσδΙς Ῥαρπα οσίου εοθοκεναξ ν». 450- εἴ, πά παπο αρρανεῖ, αὐ αΠαπα Ῥάρπα 
Ῥατίεπα 1π Ίωνα Ττο]απε» αοῖοῖ ρατίο 56 ορηέα]εγαῦ, οἱ αιΙάθια πα ο Ῥαπίάςς παπα 
ο ἵς τε]οίο σοτπα ἀθχίνο (0πιοά ρερημεραί ο ΤΙ (ππ]άπη, 6 41ο 1] Ἠοππεάθπα 
φαρῄέία ρογοιιδεογα() αἆ Ίώναπα αοἶοπα 5ο οοΠ{ουτο ἀειέ: ο. πιοᾷο αἲ 497. 4 γεισις 
απο Ραρπαπί Νερίος εί ΙάοπιθΠΘΙ15.----502. μετὰ ποῖσιν ὀμίλει αος ἔ ἐμόρνωτο, 4 498. μέρ- 
µερα ῥέζων, δεινὰ, Ἱπασπα [αρία θά ει: 5 αἱ Θ. 453.---501. ἐγχεῖ ϐ ἱσποσύνῃ τε. Υἰγεμίθ 
εί ατίο ο οπ σα Ῥαρηαμα: ς 5 ἐμπειρίῳ ἱππικῇ νέων π᾿ ἀλάπαζε φάλαγγας, ΠΤΙ ΥΙΓΟΓΙΤΗ 
(ανεπας Έτο]αια» 41ορνος) νακία ναί, κέοτησῦαξ. 

δο- οὐδέπω ἐχάζοντο ἄν, ΠΟΠ ἴππηθι πθ δῖο φιἶάσπι Αολινί Ἰοσο οβαιιτί Γήδφρηί 
πἰκὶ Μασμαοπ. Ῥανία]ς φαρ]έία να]πογαίιις Ειςςοῦ.----κελεύρου, πα Ηίαγὶ βθησι; έ γέφυρα, 
ἆ6 Ίοσο, ἵπ 4ο π{αφι1θ αοἷος οοπβνθ ας θἰδὶ χάς: σθαι κελεύβου, ΟΠΙΠΙΠΟ 6996 Ροΐεςύ 

46 οσο, ἆα »ίαίΐιι ἀεοθάστο, ἀθίιιτρατῖ.---5ο0. μή πώς µιν ἕλοιεν 5ο. Τχο]αΠὶ, πολέμου 
µεπακλινθέντος, αοἴο |Ίαπι ἐποϊμιαία ολίυοπιυπ, αἱ Γαραια πποἨγοπίαν. Νοίις τδις 

403. Ὁπαζόμενος.] Κατεπειγόµενος. ἂφ 503. Νέων ἀλάπαζε.] Τὰς τῶν νεα- 

οὗ, πληρούμενος. 404 ᾿Αζαλέας.] Ἐηράς. »ίσκων ἐπόρθει τάξεις. 5ο4. Οὐδ' ἄν.] 

495. Εϊσφέρεται.] Εἰς αὐτὸν φέρει. Οὐκ ἂν δή. 600. Μετακλωθέντος.] 

᾽Αφνσγετόν.] Ἰλνῶδες, συρφετό. 498. Κλίσω καὶ πρατροπ]ν λαβόντος. τοντέ- 

Πεύθετο.] ᾿Ἐπέπυστο, εἴδει, ἤκουσε. στι», ἐπικρατεστέρων τῶν ἐναντίων γενο- 
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Ὡ Νέστορ Νηληλάδη, μεγα κῦδος Αχαιών, 

ἄγρει, σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο' παρ δε ̓ Μαχάων 

αμετω' ἐς πως δὲ τάχιστ' ἔχε μώνυχας ἵππους' 

προς γαρ ἂνήρ πολλών ἀντάξιος ἄλλων, 

ἰούς τ᾽ ἐκτάμνευ, ἐπί τ ἤπια φάρμακα πώσσευ. δις 

Ὃς ἐφατ'' οὐδ ὠπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 

αὐτίκα ὃ ὧν ὀχέων ἐπεβησετο" παρ δὲ Μαχάων 

(9αἳν, Ασκληπιω υίος ἀμύμονος νήητηρος" 

μάστιξε δ ἵ ίππους, τὼ ο οὐκ ἀέκοντε πετέσθην 

νηας ἐπὶ γλαφυρας" τη γαρ φίλον ἔπλετο θυμῶ. 530 

Κεββριόνης δε Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν, 

Ἕκτορι παρβεβαως, καί μυ προς μῦθον ἔί εειπεγ᾿ 

Έκτορ, νωί μεν ἐνθώδ᾽ ὁμιλέομεν Δανασση, 

ἐσχατίή πολέμοιο θυσηχέος' οἱ δὲ δη ὤλλοι 

Τρῶες ὀριονται επιμὶξ ἵ ίπποι τε καὶ αὐτοί. 525 

Λίας ὃε κλονέει Τελαμώνιος" εὖ δε μιν ἔγνων" 

εὐρὺ Ύὰρ αμφ ὤμοισι ἔχει σώκος. ἀλλὼ καὶ ἡμεις 

κεισ ἵππους τε καὶ ἅρμ' ἰθύνομεν, ένθα μάλιστα 

ίππηες πεζοί τε, κακὴν έριδα προβαλώντες, 

ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοη δ᾽ ἄσββεστος ος 58ο 

ὋὪς ὥρα φωνήσα» ἵμασε καλλήτριχα, ἵππους 

μάστιγι λιγυρῇ. τοὶ δὲ, πληγῆς ἀἴοντες, 

517. αὐτίκα Γῶν ὀχέων. νι]ρ. ἐπεβήσατο. 519. ἀξέκοντε. νμ]ς. ἄκοντε. 
592. ἔξειπε. 

Ἰοηαθπάί: Ῥτοργίο υογέπέι:. ριιρπαπίεν. κλίνονται φάλαγγες---515. Βὶ γειςΙς γετε 
Ἠοπιοτί ο5ί, ἀοοθί, απ ἔππα αᾱ ατίθνα πηθάίσαπα το[οτγὶ φο]εαπί: ποἨ οµΓα ΠΙΟΤΡΟ- 
τΏΤΏ, 5οᾷ ΥΙ]ΠθΓΙτα δαπα(ίο, ορετα ομίτατρῖσα. ο Μασλαοπα ν. πα Β. 732. ἴπια Ἡ. ]. 
αυπί αοῖνο, ζπίεπέία, 5θιι 5σοῖ, σε Πθτρας ἐπί. 

52---Β05. Ἠεοίοτ α Οοευτίοπα πιοπίθας αἲ ἀθχίτιπη (αοἰοί Ττο]απ) οΟΓΠΙ 86 6ΟΠ- 
{ογί, οἶηιο αὐ Α]ασο ἑατραίο (επιροςίνο φαὐνοπ]έ:---σδο. οοπηίατὶ οπα ἀθριής Ῥατίς, 
ΏΒΠΗ 1 καστίία να]πεταῦ Ἐαγργ]απα, ααῖ ερρτο πεγναίις αὐδοίσα. 

5322. Ἕκπορι παρβεβαώ:. (Οευτίοπες 1π οστά Ηεοίοσῖς είαραί τεβθπαῖς οη1ς Π. Ἱ. 
παρέβαυν. Ἐδι αἰῖας παραβώτης ορροπίζας ααπίρ ὁ ἡνιόχῳ. ----δ23. ἁμιλέομε», μακόμελων 

Πέθγιιπα ααξ 502 στ 24» ἐσχαπιῇ πολέμοιο εχίοηα, αοῖθὶ ρασίε, ααοά 408. μάχης ἐπ᾽ ἄρι- 
στεὰ πώσης. ---δ2δ. οἱ δὲ δὴ ἄλλοι Τρῶες ὀρίνονται αἲ Α]ορ 1 .. ἀεχίτο οουπα ν. 4906. ἵπποι 

πε καὶ αὐτοὶ, ἄνδρες. ποᾶ ογαῖ 406. δαίζων ἵππουε τε καὶ ἀνέρας. Βθπηθ] (ατρα(ίς ασπηῖς, 
οπ γατα. ἠππρθάλἰδείππα ἔασα εἳ οοηβαδίο Εταν]δείπια 6556 ἀθρι]έ, ὀρίνεσθαι 6ἱ κλονεῖν 
οι τεκροπάρηέ: ἐγδαγὶ οἱ {γῤαγος---530. κακὴν ἔριδα προβαλόντες, μάχην προφέρονσες», 
εἰσφίροντες, ἐγείροντες. Βαρ. ο, σι. 7. ἔριδα προφέρεσθαι. ιδ». πληγης ἀἴονπες, αἰσθανόμενοι, 

µένων. 512. Άγρει.] "Αγε ο 513. Ίχον ἀποτελοῦντο. 525. Ἐπιμίξ.] Α- 
Ἔχε.] Ἔλαυνε 514. Πολλῶν ἀντά- ναμεμιγμέαι. 598. Ἰθύνομεν.] 'Ἐπ' 
ἕιος ἄλλων.] ᾿Αντὶ πολλῶν ἄλλων τοῦ εὐθείας ἐλαύνωμε. 39320. Κακὴν ἔρι-- 

σώζεσθαι ἄξιος. 55ο. Τῃ γάρ.] Ἔ- ὃδα προβαλόντες.] Φιλωείκως ἐρίσαντες. 

κεῖσε γάρ. 5324. Δυσηχέος] Ἰκακὸν 532. Λιγυρῃ.] Διγεῖς καὶ ὀξεῖς τοὺς ἵπ- 

νΟΣ.. 1. αχ 
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ῥίμφ' ἔφερον θρον ἅ άρμα μετὰ Τρώας καὶ ᾿Αχαιοὺς, 

στείβοντεε γέκυός τε καὶ ὠσπίδας. αΐματι δ) ὄξων 

νερθεν ἅ απας πεπάλακτο, καὶ ὤντυγες οἱ περὶ διφρον, 55 
”/ 5 

ὃς αρ ἀφ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγεε ἔβαλλον, 

αἵ τ' ἀπ' ἐπισσώτρων. ὁ δὲ ἵετο δῦνοι ὅμιλον 

ἀνδρόμεον, ῥηξαί τε, µετώλμενος" εν ὃαε κυδοιμὸν 

”κε κακον Δανασϊσι, μήυνθα δὲ χάζετο δουρός. 

αὐταρ ὁ τῶν ἄλλων ἐπεπωλέῖτο στίχας ἀνδμων ο 

έγχεί τ. ῶορί τε, μεγάλοισί τε χερμαδιοισιν 

Αἴαντος ὃ) ἀλέενε μάχην Τελαμωνιάδαο. 

Ζευς ὃοε πατηρ Αίανθ ὑψίζυγος εν φόββον ὦρσε' 

στη δὲ ταφων, ὄπιθεν δὲ σώκος [άλεν ἑπταββόειον, 

τρεέσσε δὲ παπτήνας εφ’ ὁμίλου, θηρὶ ε ἐοικῶς, σ45 

ἐντροπαλιζόμενος, ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων. 

ὡς ὃ αἴθωνω λέοντα (9οῶν ὦποὸο μεσσαύλοιο 

537. ὁ δὲ Είετο. 544. νη]ᾳ. βάλεν σάκος. 
: ὰ , 

45. γυ]ς. ἐφ᾽ ὁμίλῳ. θηρὶ ΓεΓοικώς. 

πέ νοίρτος νο]Ιθγο; {{αΠΙΘΠ λιγυρὴ µάσπιξ, λιγὺ κλάζουσα, εὰ ἱρδιιπι 8ΟΠΙΠΙ τουοσαῦ. 
Τηνοθ]Ι ιτ ἩἨσθοίον οτι ΙΠπίθς ΠΙΘΔΙΟ5. Ραρπαπ{θς, ἴπ Ἰπίθινα]]ο Πίου πίγαππαιθ αοἶθῃ, 
ΞΞΡ2ΙΑρ πεπάλακτο. διεβέβρεκτο. αδροχρεθα{ιώ». τς Ίαπα Ζ. 268. ἄνσυγε ες βἶνθ Ῥτο ἄντυξ 

οπιπῖπο, 8ἰνα πεξρθούα ἀθχίτῖ οἱ αἰπϊσα Ἠειπίογο]ς απἴριις οοπκίαραί ἄνπυξ. πἲ Ε. 262. 
--δ36. καὶ ἄντυγες, αἱ περ) δίφρον (πεπαλαγμέναι ἦσαν) ἂς ἄρα (ἄντυγα: ) ῥαθάμιγγες 
ἔβαλλον, προσέβαλον» ἐπέβαλον, αἀδροτρεῦαπί. «πι ῥαθάμιγγες ἀφ ἱππείων ὁπλέων, αἵ τε 
ἀπ᾽ ἐπισσώτρων. σώτρα θἱ ἐπίσσωτρα 8Π1 Ε. Ἰ25. για ἵτηια5 6596 ΟΛΠ{ΊΟΝ, 5ειι ΓΘΓΡΙΤΗ, 4110 
αρφίάςς 1 η τοίἉγαπα 5αρεγβοίς πππππίας. ὡς ἄρ σος πφαθ. Οατίκο πιοπεῖ.---538. 
ὅμιλον ἀνδρόμεον, ἀνδρῶν. 1ου πο Ίορο.---5 30- ἀίνυνθα λίάζετο δουρὸς, ΡΑΓΙΠΗ, πΙ 11, οὐδ 

ἕλως, οβδκαραί α Ραρπαπάο, Ἡ. 6. οοΠΠΠΟ, δἶπε Ἱπίθγπαϊςδίοηθ, Ἠαδία αεααα.---4ο. 
ἐπεπωλεῖτο, ἐπήρχετο, ΑΠΙΠΙΟ ΙΠ[εδίο, αΠίοι ας Τ. 106. Δ. 231. 

σ43---573. ΝορΙκεῖπιας Ίοσι5 4 Α]αορ Ίου οεάστο οοαοίο, πες {ππΙΘΠ Γαραπα ϱᾱ- 
Ῥεδεεπίο: ογπαίι5 «ποιο οοπαραγαΠοπίριας Ὀἶπῖς εἰαρογαρίπϊς.  Ἠεριίαπάνπηα απἰ- 
ἴθπι οδὲ, Αασθπῃ, ΟΠά ης Ἠοδίαπα πάπηῖς 4ἄθηδα ογοιπανθη ατα 5ο 5οηγεί, 6556 
οοπέθιτίέμπα.  Ἠοο θρίορ τερεϊέτ α ᾖογες τί α ὦᾖονθ Πππιῖκδα οἱ οι οορ]α(ῖο 4ε 
{αρα. 

545. τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ ὁμίλου. ἰπτραίαν, οσι]ο5 οἵγοιπιίθγεης ρου πππ] ιά ίποτη, 
ατα οἰτοιπιάαίιις εγηί.  ΝοΠ απίοπι Πιρῖέ βιρα εβικα, 564 546. ἐντροπαλιζόμενος, (αἱ Ζ. 
4960. Πθυαπα Ρ. 1ου.) 5 μ]πά ο ΟΟΠΥΘΙΝΙΙΝ εί τοἰτοδρἰοῖθπς ΙΠδθηιιθπ{θ», 6 8ἱΡἱ αὐ 6Ο 
ἰθ]ῖς οἱ Ἱπιρείι οανθαί. κατ᾽ ὀλίγον ἀμείβων γόνυ ἀντὶ γουνὸς, 4θ ὑπτὰο Ίποθδριι, ἐναργῶς 

πηυς ποιούσῃ κατὰ τὸν δρόµον. τοι, ὀξὺν ἀνδρῶν. 5340. Μήνυνθα δὲ χάζετο δου- 

ἦχον ἀποτελούση. ᾿Λἴοντες.] Αἰσθόμενοι, µρός.] ᾿Ολίγον ὑπεχώρει, ὕα εὐκόλως τῷ 

ἀκούσαντε. 534. Στείβωτες.] Πα- δόρατι χρῶτο. 542. ᾿Αλέενεν.] Ἔκ- 

τοῦντες, βαροῦντες. Όθεν καὶ ἤ πεπιλη- κλιωε. δ45. Τρέσσε.] Διὰ δέος ὑπε- 

µένη δδὺς, στίβος λέγεται. 536. "Ας Ἀχώρησε. Παπτήνας.] Περιβλεψάμενος. 
ἄρ ἀφ' ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔ- 546. ᾿Εντροπαλιζόμενος] Παραλλάσ- 
βαλλο.] "Ας αἱ ἀποπίπτουσαι τῶν ἵπ- σων, ἐπιστρεφόμενος. Ὀλήώω.] Κατ 

πείων ὀνύχων ῥανίδες ἐβαλλο. Ὁπλὴ ὀλίγον κατὰ μικρό. ᾿Αμείβων.] Αλ- 

γὰρ, Ἡ τοῦ ἵππου ὤνυξ. “Ῥαθάμιγγες] Ἱλάσσω. 547. Ὡς δ αἴθωνα λέωτα 
Ῥανίδε. 538. ᾿Λνδρύμεον.] Τὸν τῶν βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο.] Διατί ὁτὲ μὲν 
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εσσεύοντο πύνερ τε καὶ ὤνερερ ὠγροιωται, 

οἵ τέ µη οὐκ. εἰώσι ιών ε εκ πιαρ ἐλέσθαι, 

πάώννυχοι ἐγρήσσοντες" ὁ δὲ κρειῶν ἐρατίζων, 550 

ἐθύε, ἀλλ οὗ τι πρήσσει’ θωµεες γὰρ ἄκοντες 

ἁντίοι ὠϊσσουσι θρασειἄάων ἆ ἀπὸ ̓ χειρών, 

καιόμεναι ΤΕ δεταὶ, τάς τε τρεῖ, ἐσσύμενός περ' 

πω εν ὃ ώπο νόσφιν ἔθη τετμότι θυμῶ: 

ὣς Αίας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιήµενος ητορ σος 

τε πόλλ᾽ ἀεκων' περι γαρ διε νηυσὶν ᾿Αχαιών. 

ὡς δ᾽, ὅ στ ὄνος παρ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παϊδας 

νωθὴς, ὢ ὢ δ] πολλα περὶ ῥόπαλ αμφὶς εάγη, 

5568. ἐξάγη. 

ἀῑσέπτη,----57. βοῶν ἀπὸ µεσσαύλοιο. ἃ 5θΡίΟ 01ο ποσίι (οπθηίας αππηθηία.----540. βοῶν 
ἐκ πταρ ἑλίσθαι. Ῥϊπσιιεάίποπι Ῥουπα (απίαπάο) εσναµετο, Ἰππιρεπάο καπρι(ηθπι, ας 
51ρ. 176. Σ. 589.---δδ1- ἠθύει Ἱσπαῖε, Ππναςἲς 5ερέαπα οµπα αγπηθηΙϊς.----553. πώς τε πρες 
νιυ]μα ορΙπίοπθ: Ατίκίιου. Η. Α. 18. 44- Επ. ΥΤΠΙ. 17. οἱ αἰ. 555. σετιπόσι θυμῶ, 
1ρ9θ τετιηµένος, λελυπημένος, 6 τετιὼς, πῖ θέ 1. 13. Ρ. 66η. Ω. 283. τετιημένος τορ Θ. 

437. ΠΙΦΤΘΗΝ. 
557--564. Οοπιρατατῖο εἱο Ῥγουθα1: 

ἐβιήσατο παϊδας----κείρει π᾿ εἰσελβὼν βαβὺ λήτον, οἱ παῖδες τύππουσιν αὐτόν. αιία Ππιθτρορῖία, 

ογαπί πομΠΗ]]Η, βΡροηϊίισ δὲ, οἱ δὲ τε παϊῖδες. Ῥι]καπί Ἐνο]απὶ ΑΙασθπι Ἠακίῖς οί τοῖς, 
μὲ Ῥιοτί α5θ]]άπα 5εβείεπι αστὶ ἀθραςεθηίεπι.---55 7. ἐβιήσατο παἴϊδας, βιώται. βίη νικῶς 

φπρογαῦ Ῥπθτος, απῖ τη τεαμοτο νο]απέ Εαδριιδᾳιο οδάππές αἲ Ἠ]ο ἀπ απη βαφεῖ- 
Ῥιι5 οράαγαίαπι Ρε]]οπι Ἠαῦθης, πῖ] οο5 σαγαῖ, εἰ νἶγος ριθγογιτα πο πα Ποιπςς βή δὲ 
πε νηπίη αὐτῶν, ναπα, Πῖ] εβοίθη5. ΈῬτο βιῶσθαι 5ΘΡΙΟΓΗΠΙΗ βιάζεσθαι εταῖ. Ἡποίεπιις 

πο δροοίαπῖ Ίουα α Ἐοθρρεν αἰαία:. Ῥορβου]. ἴπ ἔγασπῃ. αρ. Ξίοῦ. πάντων ἄριστον, με 
βιώζεσθαι θεοὺς, στέργειν τε µοῖραν, πο]]ο ΡΙΡΠΔΥΕ ο1Π1 αῑῑς: Ἀουπι, ΟΥ. (αἱ. ΟΥ ΤΠ.) αρ. 
Ῥτιπο. Ἑτασπα. ο Τηγεδίο, οἳ Έ]εουυ. ΧΧΠ. 9. βιώζεσθαι ἄστρα 4 πανίριας, αρ 
5αρεσατθ απλα βάετα, Ἰ. 6. ἑοπαρορίαίθπα οπα νἰάθγιτη οσία να] οὐθασα οτίατη. 

παρ ἄρουραν Ἰὼν, θ8 παριὼν ἄρουραν, Ἡ. ]. εἰσελθών. νωθὴς, να]σατο δδί, νωθρός. Αά αδὶηῖ 

σσ. ἀξέκων. 

Τρώες Έποντο αἰὲν ύσσοντες Αἴαντα--τὼς ὅτε ὄνος 

”’ ΔΝ ΔΝ 

λέοντι παραβάλλει τὸν Λἴαντα, ὁτὲ δὲ 
ο ο ιν ν ». 
ὄνω; Ότι αἳ μὲν παραβολαὶ τριῶν ἕνε- 
κα γίγνονται" αὐξήσεως, ἐνεργείας, σα-- 

φηνείας. 

τίο.] Κατὰ πρόσωπον. ᾿Αἴσσουσιν.] ὍὉρ- 
μῶσι, φέρονται. Θρασειάων.] ᾿Ισχυρῶν, 

τολμηρῶν. 553. Δεταί.] Δαμπάδες, 
/ 5 Ό .» 

Εὺς τὸ πρόσφορον δὲ ἐν ἑκάτε- Όὃᾷδε. Παρὰ τὸ δαίεσθαι, ὅ ἐστι, καί- 

ρον ἐτήρησεν ὁ Ποιητὴς, εἰπὼν, τὸν Αἴ- εσθαι. Πρεῖ.] Φοβεῖται, τρέμει. Ἔσ- 
αντα καὶ φονεύοντα λέοντος δίκην, καὶ σύμενός περ. Καΐ τοι προθυμούµενος. 
-- -” / - ε) ”’ 

τῶν πολεµίων ἀναχωρεῖν ὡς ὄνω. ἸΤαῖς 554. ᾿Ηῶθε.] ἝἜωθεν, ὄρθρυ. ᾿Απὸ 

γὰρ φύσεσι τῶν ζώων, καὶ τὸ ὀκνηρὸν 
πρὸς φυγὴν, καὶ τὸ ταχὺ πρὸς μάχη» 
τοῦ ἥρωος δεδήλωκεν. ᾿ Ἀπὸ µεσσαύλαιο.] 
᾿Απὸ τῆς ἐπαύλεως. 5489. ᾿Βσσεύοντο.] 

Ἐδίωκον. 549. Βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι.] 
Ἐξαρπάσαι τὴν λιπαρωτάτην καὶ καλ- 
λίστην τῶν [βοῶν. Οσο. ᾿Εγρήσσον- 

τες.] ᾿Εγρηγορότε. ᾿Ερατίζων.] Ἐρῶν, 
ἐπιθυμῶν. οσι. Ἰθύει.] Επ εὐθείας 
ὁρμᾷ. ἩΠρήσσει.] ᾿Ανύει, πράσσει. ᾿Α- 
κοντες.] ᾽Ακόώτια, δόρατα. 552. Ἀγ- 

νόσφι ἔβη.] ᾿Εχωρίσθη. Τετιηότι.] Λε- 

λυπημένῳ. 556. Πόλλ ἀέκων.] Πάνυ 

ϱ57. Παρ ἄρουραν ἰών.] Τὸ 
ἑξῆς, παριὼν ἀρόσιμον χώραν. "Εβιή- 

σατο.] Τῃ βίᾳ ἐνίκησε. Παῖδας.] Τὰ 
μικρὰ παιδία, νῦν. 959. Νωθής.] Βρα- 
δὺς, ἀργός. “Ῥόπαλα.] Ἐύλα. 
ῥαπίζειν, ἢ τῇ ῥοπῇῃ, ὃ ἐστι, τῇ φορᾷ, 

ἀλοᾷν καὶ συντρίβειω. Στίφη δὲ πληγῶν 
θέλει αὐτὸν παραστῆσαι φέροτα, ἵνα 

δείξῃ αὐτοῦ τὸ γενναῖο. ᾿Αμϕὶς ἐάγη.] 

ακ2 

3 
ακων., 

νε, 
᾿Απὸ τοῦ 



σδ4 ΙΔΙΑΔΟΣ Δ. εςο---έ78. τάβ. ΙΙ. 

κείρει τ᾽ εἰσελθὼν [βαθυ λήϊον' οἱ δέ τε παῖδες 
τύπτουσι ῥοπάλοισι" βιη δέ τε ηπιη αὐτῶν" 56ο 

σπουδή Ἡ ἔξηλασσα», ἐ επεί π ἐκορεσσατο φορβηε' 

ὣς τότ ἔπειτ Αίαντα μεγαν Τελαμώνιον υἱον 

Τρώες ὑπέρθυμοι τήλέκλητοί τ΄ Επίκουροι, 

νύσσοντες ξυσταῖσι μέσον σώκος, αἰεν έποντο. 

Αίας ὃ ὤλλοτε μεν μνησώσκετο θούριδος ἀλκης, 5δ6ς 

οὔτις ὑποστρεφθεὶς, καὶ ἐρητύσωσκε φάλαγγας 
Τρώων ἱσποδόμων' ότε δοὲ τρωπάσκετο φεύγεμ" 

πάντας δε προέεργε θοως ἐπὶ νγας ὀθεύεμ' 

αὐτὸς δε Τρώων καὶ Αχαιών θυνε μεσηγὺ 

ἱστάμενος" τὸ 9ε θοῦρα θρασειάων ἃ ἀπὸ χειρῶν, 57ο 

ἄλλα μὲν ἐν σώκεϊ μεγάλῳ πόγεν, ὄρμενα πρόσσω" 

πολλα δὲ καὶ μεσσηγὺ, πάρος χρύα λευκὸν ἐ επαυρεν, 

εν γα Ίστωντο, λελαιόµενα χρους σαι. 

Τὸν δᾱ) ὡς οὖν ἐνόησ᾽ Εὐαέμονος ἀγλαὸς υἱὸς, 

Εὐρύπυλος, πυκυσῖσι βιαζόµενον (θελέεσσι" σ75 

στη ῥα παρ. αὐτὸν ἰῶν, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεμῷ, 

καὶ βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάσνα, ποιμένα λαών, 

ἦπαρ ὑπὸ πρωπίδων, εἴθαρ δ) ὑπο γούνατ' ἔλυσεν" 

56ο. νιι]ς. βίη δέ τι. 563. νι]σ. τηλέκλειτοι. 568. προέξεργε. 

ἀἱρηϊιαίοπι, Ιπίαυ νείτες Ἱπργίπηϊς, νΙπαϊοαπάαπα ου Ίου ταδὶ φιπέ Ῥ]ητος.-- 60ο. βίη 
δὲ τε νηπίη αὐτῶν. ἀλλ᾽ οὐ δύνανται βιᾶσθαι, βιάζεσθαι, αὐπόν.---561. νΙκ, πθο ηϊδὶ 5θρείθ 
εκδααίιτη, 6ιιπι οχρο]]ηί.----563. Τρωες αἰὲν ἔποντο νύσσοντες Αἴαντα (κατὰ) μέσον σώκος. 
ΠΟΠ ἔποντο Αἴαντα.---568. µνησώσκετο ἀλκῆς. πεῥαέιω, τς 550ρθ πποπΙαπα, οπεγεύαέ 
νἰτπίοτη, ραρηαβαί.---568δ. πάντας προέεργε (ὥστε αἳ) ἐ ἐπὶ νπας ὀδεύειν ἔσλασθαι. ος 569. 
θῦνε ραρπαρας Ῥγ. οππη Ἱπιροίι γπθραΐ.---δ 79. λιλαιόµενα λέροὺς σαι, οί περα ἐπαυρειν, 

εί Ἀπίεα, ὄρμενα πρύσσω. κ απίϊηιο ΦΕΡΙΠΟΠΘ, αΠΙΠΠάΥΟ τος Ιπαπίπιες βοἩίο, 4θ ἐο]ῖς 

απο ἠπηπηλραπίας, ἀἰπισαπέας 1 οοσρας Ἠοδβ]ς, περα ἐπαυρεῖν, γεύσασθαι αἰίίπρογο, ευ 
υεπῖγε αἲ. Αἲ ὅτι πσθα, Άθοδε, εοᾶ επι 8θηδι. Εί απ Ίαπο Ίεμεπα Ἰορί τενοσατε Ν. 
849. Σ. 392. 04. Σ. τού. 

574---505. ΕσΥγργ]Η5 κα υνοπῖί Α ]αοῖ, 5ο] το]οίος 1ρ5ο πιοκ αιιοῖαίπις ορίθγος «Αολῖ- 
ΝΟ5 Ποτίαίας, τι οοπνου»ί ἵπ Μοδίες Ααοζιη Ππίνα οτάΊπος τεορίαπἰ, 

574. Πιηρηζ9, Ἐναπιοπῖς Ε. Ἡθκβαίος οκ Ονπιεπίο ἀπιοθαίῦ Β. 26.--578. ἧπαρ 

Περιεκλάσθη. 55ο. Κείρει.] Κόπτε Ψασθαι, ἐπιθίγεν. 573. ΄Άσαι.] Κο- 

τοῖς ὀδοῦσιν. ἐσθέει. μεταφορικῶς. 561. µρεσθῆναι, πληρωθῆναι. ϱ]5δ. Βιαζόµε- 
Σπουδῃ.] Μόλις, δυσχερῶς. πεί τε.] νον.] Καταπονούμενο. 578. παρ ὑπὸ 
Ἔπειδ ἂν. ἐπ᾽ ἂν, ἀφ᾿ οὗ. Φορβῖς.] πραπίδων.] ἜΤὸ ἧπαρ ἔτρωσε κάτω ὑπὸ 

Προφῆς. 567. Ἑρωπάσκετο.] ᾿Ἐτρέπε-. τὰς Φφρένας. «Ὀρένας δὲ ὁ Ποιητὴς καὶ 

το. 568. Πάντας δὲ προέεργε.] Πάν-. πάντες οἳ παλαιοὶ ἐκάλουν τὸ διάφρα- 

τας, φησὶ, τοὺς Ἠρῶας, ἐπὶ τὰς ναῖς Ίμα, παρ’ ὅσον, φλεμάν τοῦτο, ὡς 

ὁρμῶντας, Αἴας ἀντιτασσόμενος ἐκώλυεν. κνευρῶδες, ἔχει συµπάσχοντα τὸν ἐγκέ- 
571. Ὅρμενα πρόσσω.] Ορμῶντα ἐπὶ φαλον, καὶ παρακολουθαῦσι µέγισται 
τὸ ἔμπροσθεν. 672. Ἐπαυρεν.] ᾿Εφά- παραφρονήσει. Πηγὴ δὲ ὅλου τοῦ νευ- 



Ιον οὐ ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. «ε7ο---εο7. δο5 

Εὐρύπυλος : δ᾽ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε᾽ απ΄ ὤμων. 

τον δ ὡς οὖν 9νόησεν Αλέξανδρος θεοειδής 58ο 

τεύχε᾽ ἀπαινύμενον ᾿Απισάονος, αὐτίκα τόξον 

εἷλκεν ἐπ᾽ Εὐρυπύλω, καί μυ βάλε μηρον οἴστῶ 

δεζιον" ἐκλάσθη δὲ δοναζ, εβάρυνε ὁ δὲ μηρό. 

ἂψ δ᾽ ἑτώρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, κηρ ἀλεείνων, 

ἦῦσεν δὲ διαπρύσιον Δανασϊισι γεγωνώς' 585 

“ο Φίλοι, ᾿Αργείων ἠγήτορες, ἠδε µέδοντες, 

στητ ἐλελιχθότες, καὶ ὠμύνετε νηλεες ἤμαρ 

Αἰωνθ, ὃς [βελέεσσι [βιάζεται οὐδε ἑ φημὶ 

φεύζεσθ' ἐκ πολέμοιο δυσηχεος. ἄλλα μάλ ἄντην 
Ἱστασθ ἀμφ Αίοντα µεγαν, Τελαμώνιον υἱόν. σοο 

ὋὪς ἐφατ' Εὐρύπυλος. (βεβληµένος' οἱ δὲ παρ αὐτον 

πλήησίοι ἔστησαν σώκε ὤμοισι κλίναντες, 

θούρωτ' ὠνασχόμενοι τῶν ὃ ὠντίος ἤλυθεν Αἴας" 
στη δὲ µεταστρεφθεὶς, ἐ επεὶ Ίκετο ἔθνος ἐ ἑταίρων. 

ὣς οἱ μεν μάρνωντο θέμα» πυρος αἰθομένοιο. σος 

Νέστορα δ ἐκ πολέμοιο φέρω Νηληϊωι ἵπποι 

ἱδρῶσαι' ήγον δε Μαχάονα, ποιμένα λαών. 

«8ο. θεοξειδής. 5894. ἑτάρων ἐς ξέθος. 598. οὐδέξε. 594. ἵκετο ξέθνος. 

ὑπὸ πραπίδων. ἵπ ]θοίποτε 50 Φαρλταρπηαίρ.---5 Το- πεύχεα ἀπ ὤμων. ἴλοτασθια οπτα 
«Ἡρθο.--- 582. τόξον ἐφεῖλκεν Ἐὐρυπύλω. Ρτο εἷλκεν ἐφ Εὐρύπυλον Ίπ Έθπιοτο ροτοικαῖς 
ΈάτΥΡΥ 1ἀπα Ἱπερία ασεπίοπα, οὗ πα αά «πογασθτα ἀθίταμοπάνπα 5ε Ἱπομπατεί, Ίαΐ15 
Ἠπιά μπα Ῥγορρεηίθπ.---583. δόναξ, Ἰλτεης ατιπάο οδὲ [γασίας ἀῑκεγίῖος οσί πατταϊῖο Ε. 
661. αὈῖ Ἠαδ]ο ἵππωτοης, ἀππι οοτρας Εογίας, ἐταλίέασ Ῥεσ ἵθγγαπης εκ ϱπο ἀο]οτ 
ρτανα(γ.----δ7. ἀμύνετε νηλεὶς ἦμαρ Αίαντι πποτίοπι ῥγοριζναίε αὖ «]ασθ. απο 8ες- 
ΙΠΟΠΘ. Μος φημὶ, ὉΕΥΕΟΥ, αξ--«φεύξεσθαι οσὲ Ὦ. 1. ποολαπηθτη δναάεγε, δεγνα].---501. 
παρ αὐτὸν, Ειτγργ]άπα: ααὶ Εαρίεραπέ, παπο οοπνθγὶ οοπαϊκιης ει οοηΓεγίῖς ογη]- 
Ῥα5 «Ἠρθος, ποπ. θχίθηία παπι απίο 5ο ργοϊυπάΠί, 5εά 502. σώκε ὤμοισι κλίνανπες, 
ἐρείσαντες, πάππονεπάο, αοοΗπαπάο Ἠπππθτίς, συνασπίζουσ, 8ὰ ὕεροπά πα Βατγργ]τα α- 
νογαιις Τγο]απος ἱγγαθηίθς: ἆοπεο Α]ακ δα ἵπ ππθάΙαπα θογΙπα τευθρεγαί. Μερείῖαιχ 
ΥΕΓΑΗΑ Ν. 488. αἀά. Χ. 4.---δ05. Ῥιρπαῦαπέ δίτασοτη Ἰαΐο Γποἱθη(0 κατὰ τὸ εἶδος πυρός. 
αᾱ βΡοοἴθπα, ΠΊΟΓΘΠΗ, 1σηϊς Ῥτοχίππα πρ οογτορία οΟΠδΙπΙΘΗΠΙΝ. 

5ού---ότό. Ἠαθαῖι πα ἈΠασμασπεπα (516. δᾳ.). βαιιοιπα ἴπ οπδίτα τορογίαίαπι ουστα. 
ἈΝεκίοσῖςς θαπα ρπορίογνθούιπα Ῥτοδρίας Αοι]]ος, οππήΙθ φας θ5φοί φοἶτο οαρετεί, 
Ῥαΐποσ]απα πες αἲ τοκοϊκοεπά τα. Εκ ἴατα ἴοπιαῖ Β]ο τοῖς Ἠ]ας]ς αποά τεδίαέ ἴες- 
σαπα ΠΘο Πας. κακοῦ δ) ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή: τα Υ. 6ο). ἀῑοίαπα. Α Νοείοτο οπίπα πβαπι- 
πηαίις Ῥαΐτοσίας Αοπ]]οπι εκογαί, ααῦ, στη 158 οχἰτο πο]]αί, 5ο πά ρασπαπα πλ ξίοτοί: 
απο Γποίο, οππα. Ῥασοσ]ας οσοι μισδεί, ρεγνίσασία Αολί]ς νὶσία οί, αὲ 1ρ5ο Αολίνίς 
δαοσασγαί, 

506. Νηλήίαι ἵπποι. ἸΝεῖθιις πίτα θη ποσα αἰεπάογαπῃ οπτα πο] Γέ: οἳ, ἵπβ. 

ῥρώδους γένους ὁ ἐγκέφαλος' ὥσπερ ἄρτη- Ἀλυπηροῦ. 502. Σάκε ὤμοισι κλίαν- 

ριῶν καρδία, καὶ φλεβῶν ἧπαρ. 570. τες.] Ἐρείσαντες τοὺς ὤμους ταῖς ἄσπί- 

Αἴνυτο.] ᾽Αφηρεῖτο. 581. ᾽Απανύμε σι. 505. Ὡς οἳ μὲν µάρναντο δέµας 

νον.] ᾽Αφαιρούμενο. 5593. Δόναξ.] Ὁ πυρός] Οὕτως οὖν οὗτοι ἐμάχωτο Θερ- 

κλάδο. 580. Δυσηχέος.] Κακοήχου, μᾶς, δίκην πυρός. 507. Ἱδρῶσαι.] Ἱ- 



506 ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. «ςο8---ότ7. Ἡτμ. τί 

τὸν δὲ ἰδὼν ενόησε ποδάρκης θἷτος Αχιλλεύς: 

ἑστήκει γαρ επὶ πρύμνη μεγακήτεϊ γη, 

Εἰσορόων πόνον αἰπυν, ωκά τε (δακρυόεσσαν' όοο 

αἴφψα δ ἐ Ετατρον ἕον Πατροκλήα προσέειπε, 

φθεγξάμενος παρα νήός. ὁ δὲ κλισίηθεν ὠκούσας, 

ἔκμολεν ίσος "Αρη" κακου ὃ ὥρα οἱ πέλεν αρχή» 

τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ὄλκιμος υἱός" 

Τίπτε µε κικλήσκείς, Αχιλευ, τί δὲ σε χρεὼ ἐμεῖου - ἴδος 

τὸν δ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ἆ ὤκυς Αχιλλεύς" 

Δι Μενιτιάδη, τῷ μῷ κεχαρισµενε θυμῷ, 

νὸν ὀἵω περι γούνατ' έμα στήσεσθαι Ἄχαιους 

λισσομένουε" χρειὼ γαρ ἱκόνεται οὐκ. ἔτ. ἀνεκτός. 

ἀλλ᾽ ἴθι νὺ νυν Πάτροκλε, Δε φιλε, Νέστορ ἔρειο, όιο 

ὄντινα τοῦτον ὤγει βεβλημένω ἐ εκ πολέμοιο' 
ἦτοι μεν τά Υ' ὄπισθε Μαχόοι πάντα ἔοικε 

τῷ Ασκληπιόδη, ὠταρ οὐκ ἴδον ὄ όμμοτα φωτός" 

ἵπποι γάρ με παρῄΐξων, πρίσσω μεμαυίαι. 

Ὡς φώτο" Πάτροκλος δε φίλῳ, επεπείθεθ. ἑταίρῳ. όις 

(8η δὲ θέειν παρά τε κλισίας καὶ νγήας ᾽Αχαιῶν. 

Οἱ ὃ ὅτε δη κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο, 

508. τὸν δὲ Ειδών. όοο. αἰπὶν Γιῶκά. ν. Ουε». 6οι. ἑταῖρον 
Εὸν---προσέειπε. 6903. ἔκμολε Εἴσος----ἄρα Εοι. 6ο. προσέξειπε. 

6τὸ. πάντα Εέζοικε. 613. οὗ Είδον. 

698. αἆ Βομο]. οί 671 οἱ 672. στδοῦ- πρύμνη, ἵαπφιαπα ρτοπηϊπθη{ῖογθ παν]5 Ρατίε Ρτο- 
δρ/οἴευαί Ῥτωµαπίες: α Ραρρῖ απίοπι αἀπιοία εταπί ηᾶνες ἴθιτα».---6οο. προσορῶν µά- 
ην καὶ φυγήν. 

6ο... κλισίηβεν' αρραχεί εί Ἰϊπο {οπίοτία Ἰαχία πάγος »ἰία Γαἱςςο: φοἶ]οσί Ιπίον οἳ 
απίο οτάῖπες παν. Ναπι Ῥαΐτου]ας πίτα τοπίο ήπα αρθην αιάΤε νοσθτα ΑολΙ]]]5 
4εσρες οκ ραρρί οἰαππαπ{ής.----θο3. ἔκμολεν Ἴσος "Αρης Ῥαΐτοσίας. Νοπ Ἱπιθί]ε Ἠου αᾱ- 
ἠθοέιπης παπα αι ἰτοσίς απίππο φιαίἶπα βΡοοῖοπι νἱπὶ απίο οσπ]ος Ῥοπί6 οχπηίστης, Ῥαγάπα 
αιίθπῃ πρό πὸ εὐφαντασιῶδες Ῥοεύ, αί, 5ΕΠΠΡες εἴ αρίητιο αἱ 1ρ805. Ίθγοθς 1ρεαπηηιιο 

6οσιιπα 5Ῥασίεπι Ἰαου]επίανη απίθ οοπ]ος αἀ κ (ἴνεο, Ππίε]]ῆρας.  Ἠαο ἵπ το ρτποϊραίατα 
τοπεῖ Ἠοπιοτιις Ἠπίσθ: Πθς Υπερῆ]ίις θα «ρημαί, Νοπ. Ιπίσ]]εχοταί ου Επδίαίμ. 
Αρεί δὲ Ίσον ὁ ποιησὴς αὐπὸν λέγει, σεμνύνων ὥς σοις Ἕλλησι πρησμεύοντα.---095. κατὰ πί 

Ἀρεὼ ἐμοῦ ἱκάνει ἐπί σε. ν. 8. 84 Ἱ. Τ5- --6οδ. νῦν ὀἵω. ΑτγοΡαΠΝ ΠΟΙΠΟ ΠΟ πΟη πιοάο 
αλίεναπα αά 5ε Ἰεμαίίοπεπα πηΐσδιιπα Ἰπ οκροοίατα νἱάδίταη, νεγιπα θὐίαπι Ἰκετείαν ΑΟΠΙ- 
νΟΣΗΠΙ5 περὶ γούνατα στήσεσθαι. γουνώσεσθαι. ἱκετεύσειν.---613. ὄμματα, ὄψιν, 49 ἴοῖα 
{α0ἱ6.---616. κλισίας καὶ νπας. Ἰπίθν οτάΊπος πανΊαπα οὐ (οπίοπίογπα ογαπέ νἷα το]. 

617---641. Ἰπίθτεα αἲ (επίοτίαπα Νερίοσῖς Ῥετνεπεταί Μασιιασν ἃ. Νεκίοτο οπγγα 
νοοία5: ἀππι 9εάεπί οἱ νίνος Ῥοΐιι γουαρεταπέ, 5αρογγοπῖς Ῥαϊπου]ας. 

δρῶτι καταῤῥεόμεναι. 5090. Ἐπὶ πρύ- Ἰλθε. 6οο. Οὐκ ἔπ᾽ ἀνεκτός.] Οἷον 

μνη.] Παρὰ τῇ πρύμνῃ- 6οο. ᾿]ῶκά ἀκαρτέρητος, καὶ δεινή. 1ο. Ἔρειο.] 

τε.] Καὶ τὴν δίωξι. ὅ ἐστι, τὴν φυγὴν, ᾿Ερώτησο. 612. Τά γ' ὄπισθε.] Τὰ 

τὴν πολλῶν δακρύων αἰτίαν, καὶ λυπη- ὀπίσω τοῦ σώματος τὴν ἀποστροφήν. 
ράν. 6ο3. Ἔκμολεν.] Ἐξέμολε, ἐξ 614. Παρήϊξαν.] Παρέδραμο. 62ο. 
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αὐτοὶ μέν ῥ ὠπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυββότειραν" 

ἵππους ὃ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο Ὑέροντος 
εξ ὀχέων' οἱ ὃ) ἱδρω ἀπεφψύχοντο χιτώνων, 
στάντε ποτὶ πνοὴν παρα θὲν ἁλός' αὐταρ ἔπειτα 

ἐς κλισίην ἑλθόντες, ἐπὶ κλισμεῖσι κὀθιζον. 

τοῖσι δὲ τεύχε κυκειῶ εὑπλόκαμος Ἐκαμήδη, 
τὴν ἄρετ᾽ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν ᾿Αχιλλεὺς, 
θυγατέρ ᾿Αρσωόου µεγαλήτορος, ἥν οἱ Αχαιοὶ 
ἔξελον, οὕγεκα (βουλή ὠριστεύεσκεν ἁπάντων' 

ὴ σφῶῖν πρῶτον μεν ἐπιπροΐηλε τρώπεζαν 

καλὴν, κυανόπεζαν, εὔζουν" αὐταρ επ᾿ αὐτή 

χάλκειον κάνεον ἐπὶ δὲ, κρόµυον ποτῶ ὄψνον, 

ἠδὲ μελι χλωρὸν, παρα ὃν. ὠλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν' 

όρο 

όας 

63ο 

625. ἔα. 

6ᾳο. οἱ  ἱδρ χιτώνων (1. ἩάπποτΕπΙ, 41θΠ1 οκ βιιάογθ Υεσίε οοπίαχεΓαηί;) ἀπεψύ- 
Ἀίοντο, στάντε ποτὶ απνοιὴν (ἀνέμου,) πρὸς τὴν αὗραν, αἰοραγιιέ υεδίεηῃ ΦΗάΟΥε ππαάεπίθηι 
υεπίο αιὶ α πιατὶ νοπῖθραίς Ἰπέ. Φ. 561. ἱδρω ἀποψυχβείς. Ίίεπι Κ. 2. Αί 04. Ζ. 08. 
περσαίνεσθαι εἵματα ἐν αὐγῇ ἡλίου νἰάθπιι5. Ἐδί αιίθπι ἱδρὼς χιπώνων, ΦιάΟΥ φιιο ππαάεπὲ 
υθείσε, τί Τ. Β. 382. ἱδρώσει τελαμὼν ἀμφ) στήθεσσι, ιιέ πεο 6 Ἠϊο ἱδρὼς τελαμῶνος δἲξ. 
γιά αιίθια π]ή]. ἨΠοπαίπες ]αῦουνο Ἱπάιταίος πηθιαῖ5δαο, πο Επίρι5 τορθπΏπτα ΟΟΓ- 
Ῥοτίρις 5πάοτο ἀπμαεπαριας ποσεγεῖ, οἱ στανεάἴπειη 56ιι οπίαγγ μπα. ἐρδίς οοπίταμογοῦ. 
-621. κυκειῶ. Ατσιῖς Ἀου φποήαθ αἰίεταπα οογροτα Ἱπάυταία Ίδίογαπα Ποπηϊπατη, 
αποὰ να]πεταῦας Ἠος Ῥοβοπθ οκοῖρίζασ αἆ τουγθαπάπα 5θ οἱ νἶγος τοοϊρίθιάας, 5θοΙγ5 
νι]ηθεῖς πθς ἆς ἱπβαπηππαίοπθ ςο]Ποίαις. Οσα] Ροο ὁ κυκεὼν Ἠίο Βαθτῖς, 1ρδε επαΓ- 
ταί 617, 8,9. Ἐταί αιιίεπι ἵπ νἱοία φποβάΙαπο.. ἴτα οί Οἶτο []γαοῖν 5οεἱῖ5 Θα αρ- 
Ροπῖε 04. Κ. 134, 5---624. Τεπεάος Ἰπίες Ἱπδιι]ας αὐ Αολ]]]ε ἀτερίας: ν. 1. 325.--- τὴν 
ἄρετο. ἣν ἤρετο γέρας, ἐξαίρετον ἔλαβε γέρα». θποὰ ππος ἀῑκετίία5 οπιπαίαγ: οἱ ᾽Αχαιοὶ 
ἔξελον.---ΠΒΙΩ. αἴρεσθαι οκ Ῥγιράα δα Γγοηιθηίαέας αέ 1. 158. 4ς οματα Αοἰ]]ῖς σὴν 
ἄρετ' ἐξ ἐνάρων. Ξ. 590, 51ο.---627. ἐπιπροῖηλε, παρετίθη, Πῖ] ΑπιρΙΙ5. (άλλειν. ΡΤΟ βάλ- 
λει», Ίατα νά Ίτηις 1. 91. εί αἱ. 6τρο εί πιθέναι.---628. κυανόπεζαν, µελαμπόδα.---620. ποτῷ 
ὄψον, (ραία 8956 ἐπὶ, πρὸς ποτῷ) εἰεραπίετ, αἲι Εγποςίῖ, φπαίθηις οερ νίπαπα 5αανίας 
τοὐθιηί. (Βο]ίοθί Ῥτορτίε ἵπ ορῖς οδί φον, παπο ἵπ Ρροία.) Ῥοττο Ίάεπα τποπεῖ 4θ 
ἀπ]οράΐπε οερᾶτάπα Ἐσγρίατιπα δὲ ἄταοαγατη, απ ποδίτῖδ φποφθ Ῥρετερτϊπαίοσίρι5 
ορ]ουτασας. Ὀς δα θασπα ἵπ Ροίαίῖοπθ οοηδίαΐξ ΎποήΠθ 6 Χεπορῃ. Ἀγτηρος. ΤΥ. 7. 
αρί δὲ νετδις5 Ιαιάαίιγ.---630. ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτῆν, ]ογαεὶ αἰπιὶ Γγαρεπι: πια 

62ο. νυ]ρ. πὰρ δ᾽. 

᾿ / Χι αΜ. » / ., 2, αν τς Ν λ 
Απεψύχοντο.] Πρὸς ἄνεμον ἐπιστραφέν- καλεῖται. ᾿Έστι δὲ τὸ κρόμυον καὶ πρὸς 

τες τὸν ἱδρῶτα ἐξηραίνοντο. 621. Ποτὶ 

πνοιήν.] Πρὸς τὴν πνοὴ», πρὸς τὴν αὗραν. 
623. Τεῦχε.] Κατεσκεύαζε. ΓΚυκειῶ.] 
Κυκεῶνα. Ἔστι δὲ δήγους ἴαμα ὁ κυ- 

κεὼν, ἐκ διαφόρων εἰδῶν σκευαζόµενος. 

626. Ἔξελον.] ᾿Ἐξαίρετον ἔδωκαν. 637. 
Ἐπιπροηλε.] ᾿ἘΕπ᾽ 
628. Κιανέπεζαν.] Κνανῷ τοὺς πόδας 
κεχρισµένην. µελανόπου. 6390. Πρό- 
µυον πότῳ ὄψον.] Ποτικὸν ὄψον. ὅ ἐστι 
προσφάγιον, δίψους παρασκεναστικό». 
Πᾶν δὲ τὸ μετὰ ἄρτου ἐσθιόμενον, ὄψον 

αὐτῷ παρέθηκε. 

τὰ μὴ καλὰ ἁρμόζο ἕδατα, ὡς ἀλεξι-- 

φάρμακο. 63ο. Μέλι χλωρόν.] Πρόσ- 
φατον, νέω. Οὕτω γὰρ καὶ ἡμεῖς χλω- 

ν αβη ο νο μα 
βὸν τυρὸν λέγομεν τὸν νέο. Διατί δὲ τὸν 

/ 

Πάτροκλον ὁ ̓Αχιλλεὺς πέµπει; “Ῥητέον, 
{ . . / Γ ΔΑ Δ 3/ 

ὅτι κατ οἰκονομίαν. ᾿ἸἘΕπειδὴ γὰρ ἄπρα- 
« 

κτος ἤ πρεσβεία γεγένηται, διὰ Πατρά- 
κλου βούλεται Νέστορα τοῦτο κατορθῶ-- 

σαι, ὅπερ οὐκ ἐποίησαν οἳ πρέσβεις. 
ει / ο) ς π ΔΝ ο στε προωκωόμησε τοῦτο ὁ Ποιητὴς οἵ- 
τως, ἵνα καὶ Νέστορος τὴν τῶν λόγων 

/ ͵ .. ο δύναμιν παραστήσῃη, καὶ ᾿Αχιλλέα δόξῃ 
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παρ δὲ δέπας περικαλλες, ὃ οἴκοθεν ἡ {Υ᾿ ὁ Ὑεροιος, 

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον" οὕατα αὐτου 

τεσσαρ' ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ὀμφὶς ἔκαστον 

χρύσειαι νεµεθοντο, δύω ὃ ὑπο πυθµενες ή: ήσαν. 

αλλος μεν μογέων ὠποκινήσασκε τραπεζης, όας 

πλεϊον εὖν' Νέστωρ δ) ὁ γέρων ἁμογητὶ ὤειρεν. 

ἐν τῶ ῥώ σφι κύκησε γω, εἰκυια θεῇσω, 

οἴνω Πραμνείω, επὶ δ) ανγειον κνη τυρον 

631. ὃ Εοΐκοθεν. 6393. ἀμφὶ Γέκαστον. 637. Εεικυῖα. 

638. Γούῳ. 

ἀἰσομίο, απ πον. δαῖς ἀῑκοτίο εχρααἰτὶ Ῥοΐθεί. ἀκτὸν, ϐἩ ἄὄγω, Γγαοίπι ἀθδίριαγο, 
αρογίέιπα θές 5ο απεργίας, απ]ὰ δές κα ὐκιποπά τη: κριθην, δωρεὼν, ἐδητὺν ὃ Βὶ ἄλφιτον 
εσί Εαπηρπζαπι, απος Γπαπρῖθας, Ρηδίθας, ἵπ Γατίπαπα οὗ Ῥαποπα πππίκίαγ νἰᾷθ απ δα)- 
ΣΜαά Ῥοδείέ μάζα, ας Ἱπαυταία, Ῥου. Ῥιοσσ]]ας ἀῑνίκα, αρροπίίαιτ δἱ ΓΓαπβίσις. {ερὸς, 
Εεπετα]! ποίίοπθ 46 οπιΠΙ τα δαποία, Ῥ' «ο]ατα οἱ οαΓα.---θ31. Ντο ππα]έα ἆς Ίου Νθ- 
5ιοσῖς Ῥοσμ]ο Ππεγα ἀἱδριίαία. Ες 1μ5ο Ῥορία ας (επαβίππας: ΡΕ οἶας καρεγβοῖες 
τοῖς οἰαυῖς οσπαίας ο]ανῖ, ἆλοι, (πο λοἴπ) Ῥτο οππαπιθηίο Ἠαρεβαπίας, 41ο ἀθ]οοία- 
Ῥαΐαχ ἴ]]α αρίας, αέ ἴπ. φοθρίτο Αοἰ]]ῖ5 πασά ποοδαπα φρίίοπι τοίουγο ἀθυμέ θδἱ 51ρ. 
20. 6Ώ5ε Αραπιθπηποπῖς. Οορίορδε 4θ κ οµῖέ εκ Ακο]ερίαάε Ἀγτ]εαπο Αί]οῃ. . ο. ΧΙ. 
Ῥ. 458. ατιγον ΡΟΥΙΟ αβιής Ῥοσι]άτη φαἰο, Γιος πιο ς πεοϊρ]εραί Ίνα νΙΠΗΤΩ  Ιη- 
46, δί ἀμφικύπελλον, πῖ Α. 5δ4. ενα; αἱ α]ίθγα φποᾶφιο χὔτος, σαν ατα, Ῥχο Ῥη9ἱ 
οσναί, αιια βίααεγούας. Τέαηιιε εὐ αιγος νοιι απθῶ, (ΠΠ ΒΗϊΕ ὠτῶεν δέπαε) ἵνα νἱάρηέαν 
Π1ἱςκο αρροδίία, τό πέρας οανο ἀπ θβνοπί εά]εοία, αάθις. Γο]1 ασ ἰοπετὶ Ροβδοί 

Ῥοσυ]απα Ππίθν μροπά τη, Ῥαπάεπι ππαφιι(Ις αγ ογπαία ογαξ εχκοι]ρίἶς Μις ο0- 
ζιώπῦΐδ, απ ραδορηίριις αἰππί]ος ογαπί, ἨΠΠΠΙΘΓΟ ΟΠΙΠΙΠΟ οσίο.. Αά αγίῖς κοπ]ρίοτία 
ας Βαδογἱϱ Ῥτϊπιοτάῖα Ἠοο Ῥοσπ]ητα ππθππογαβ]]ς θδί. ΎΌμα πιαίερία λα Εασιπι Επ- 
οτί ΠΟΠ. πιθπιογαίας: Ῥτουαθ]ε Πί, αιγειώπ [11596: οπα οἰανί οἱ οοΙαπαῦε απΙΓΟ 
Γαοΐο ε55θηί.---634- νεμέθονπο. Ρανοσραπῖ, 5ο, εβΊο ογαπί απάθηίος {θγγαπη τοδτῖς, 
βταπα θιΥ6ΠάΟ. δύω δ' ὑπὸ πυβµένες ἦσαν Ἡ. ὑπ]σαν. Ῥοσπ]ο ἀαρ]εκ Εαπάμ5, 5 οπνιπι 
ἄπρ]ες ογαί, αἰίογαπα δπρεγπο αἰίθγιπα 1πῇεγπα, ο Π. Σ. 4ς ἑπροθθιις Υ α]οαπϊ ππο- 
ΜΗ Ρ15 1: Χρύσεα δε σφ᾽ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθµένι θηκεν Ῥτο πυθαένι ἑκάσπου ὑπίβηκε,--- 

6ᾳ5- ἄλλος, αἰῑιιν «ιιῖ5 μογέων, αοά να]μο μόγιε---6β1. κύκησε Αὐκο]αίο, οοπ{θοῖς Ῥο- 
ΏΠοπθπη, Ραγαν]ῖ, ΙΠΟΧ 6µο. ὥπλισσε κυκεώνος οἴνῳ Πραμνείῳ, Ῥτο διὰ, ἐ ἐξ οἴνου. Ατκίορη. 

Ῥαο. 1169. τοῦ θυμοῦ πτρίβων κυκῶμαι, Ἠιί90θΟ, ΡΟ ΠΠΗΙ, γυνὴ εἰκυῖα θεῇσιν, Ῥι]οτίτι- 
ἀἶπο.---63δ. Ῥοῦο αἲ ποβοῖεπᾶας ντος (ποῦ αὰ να]ηενίς οπγαπι) πας Ἰάοπθα ν]άουί 
ἀεριέ οοπ/{δοία ϱ νἰπο απδίθτο, 63560 οαρτῖπο παπι πα φθοίο, εἰ Γατίπα Ἠογάθασρα, Ἱία, 
τέ Ῥτο φοτβΙίοπθ θ55εί. ἴἶδας απίοπι [ατίπα ἵπ ροβοπίρας οὔΐαπα φθηῖας. Εοηιθηίαίς 
οδί: ν. Αίποπιπα Χ. Ῥ. 422. Β. ο. Ὦ. Ἰπίον α]α νίπαπι ΤΠαδίαπα νοίις οπτη πηε]]ε 
Αιῑοο εἰ Γατῖπα κἰίπα εεῖνο ἵπ οπ]ογα (θπιρεταραί.---Ψ1πΙ Ῥναπιποί οτἶρο εἳ Ῥτίπια, 

” 2 / , Ε λ / 
μετ᾽ εὐλόγου προφάσεως εἰς τὸν πόλεμµον ν αὐτῷ ὁ πυθµήν. ἢ, ὅτι ἦν ἀμφίθετων" 

ος / . , ς ο”. 3 ΄ 3” 

ἐξάγειν. Ἀλφίτου Ἱεροῦ ἀκτήν.] Ητοι ὕπερ καὶ κύμβαλόν . τοσο καὶ ἂμ- 
/ -- .ω 

ἄλφιτα, περιφραστικῶς, ἀπὸ τοῦ κατα- φικύπελλο. 635. Άλλος μὲν μογέων.] 
. /, . » κ σκευάσματος. ὃ ἐστιν ἄλευρν. Δηλά Προσληπτέων τὸ πρεσβύτης. ἵν ᾗ, οὐ ῥῶ- 

Ν ς /, ο ον Ν Δ 1/. η 49. ον ον, 9ο υ. .ν ΙΕ ΤΑ ΄ 

δὲ ἡ λέξις ὁτὲ μὲν τὸ ἄλευρον, ἀπὸ ποῦ δίως οὐδὲ εὐχερῶς αὐτὸ ἐκίνει τῆς τραπέ-- 
κατάγνυσθαι καὶ ἀλεῖσθαι τὸν σῖτο. ἕης τὶς τῶν λοιπῶν γερόντων. ᾽Αλλὰ µο- 

ν : Ξ τ 
“Οτὲ δὲ αἰγιαλὸν, ἀπὸ τοῦ περικατάσ- «γέων, ὅ ἐστιν, ὀκνῶν. ἢ, ἄλλως μὲν κά- 

Ἂ 

σεσθαι, ἢ κατάγνυσθαι τὰ κύματα. µνων. Ἵνα δηλο τὸν Μαχάσα, διότι 
ον : Ν τῤ .ω 

653. ᾽Αμϕὶς ἕκαστω.] Περὶ ἕκαστο. ἐτέτρωτο. 637. Κύκησε.] Τὸν κυκεῶνα 
/, /. 

634. Νεμέθωτο.] Νεμομέναις, τουτέστι ἐποίησεν, ἐτάραξε. 638. Πραμνείῳ.] 
/ .. - ζώσαις, ἐώκεισαν αἱ πέλειαι. Δύω ὃ τω τῷ πραῦντικῷ. τουτέστι, τῷ 

/ νὰ ” ) . 1. 

ὑπὸ πυθµένες Ίσαν.] Ἠτοι, ὅτι διπλοῖς πραῦνοντι τὰς φρένα. ἩΗ, παλαιῷ. 
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κνήστι χαλκείη, επὶ ο ὄλφιτα λευκα πάλυνε" 

πμέμεναι δ᾽ ἐκέλευσεν, επεί ῥ᾽ ὤπλισσε κυκειῶ. όμο 

τὼ επεὶ οὖν πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυκαγκεω δίψαν, 

μύθοισι τέρποντο πρὸς ὀλλήλους εγέποντες. 

Πάτροκλος δε θύρησιν ἐφίστατο, ἰσόθεος φώς. 

Τον δε ἰδων ὁ γερωιος ἀπὸ θρόνου ὥρτο φαευοῦ, 

ἐς ὃ ἅ 4γε χειρος ἑλὼν, κατα ἑδριόασθαι ονώγε' όᾳς 

Πάτροκλος δ ἑτέρωθεν ἀναίγετο, εἶπέ τε μύθον' 

Οὐχ. έδος ἐ εστι, Ύεραιε Διοτρεφες, οὐδε µε πείσεις. 

αἰδοῖος, νεμεσητος, ὃ με προέηκε πυθέσθαι 

ντα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον' ἄλλα καὶ αὐτὸς 
γιγνόσκω' ὁρόω δὲ Μαχασνα, ποιµενα λαών. 6ςο 

νυν δὲ, ἔπος ἐρέων, πάλι ὤγγελος εἰ ̓ Αχιληϊ. 

εὖ δε σὺ οἴσθα, γεραιε Ἀιοτρεφξς, οἷος εκείνος 

δεμὸς ἆ ἀνηρ᾽ τόχω κεν καὶ ἀναίτιον αἰτισῳτο. 

Τον δν ἡμει[βετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

τίπτε τ᾽ ἄρ ὧδ ᾿Αχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας Αχαιών, ό5ς 

63. ἐφίστατο, Εισόθεος. 6.1. Τὸν δὲ Ειδών. 
6µς. Ῥοηί]. ἑδράξασθαι. ν. Ἐχο. 4ε Ώϊσαιπππο. 646. ἀναίνετο, Εεῖπέ τε. 
6ςτ. νῦν δὲ, Εέπος. 6ς». σὺ Γώσθα. 6ς3. Ῥεηί]. αἰτιόξωτο. 

εοάος Ἱπορτία ο: Βονίε Τ]τασία Βηές σετῖις ἵπ αρτο Ἁπιγτπς, οί Ἱηδι]α Τσατῖα, 
Ῥπαπιπθα υ]εῖς Εαε ομ]έα.---630. ἐπὶ-- πάλυνε, ἐπέπασσε.- 41. ἀφέτην δίψα», επριῖε- 
γαπέ. ἀῑοταπι νἰάθύις τὲ ἐξίημι, ἵπ Εοτηα]ᾶ: πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο. 8 πι ἀῑπις 
πολυκαγκία, ζηραντικήν. 

641---66δ. Ἱπάποίας Ῥαΐτοσ]ας οἀοσθέι α Ἰεκίοτο ο 4ο ἈΠασμασπθ ἔωπη ἆθ ο8- 
ἰογῖς να]πεγα(ῖς ομποῄιιο 46 οἸαάο Αολίνοταπηι---θ45- ἑλὼν (αὐτὸν κατὰ σης) χειρός 
εἰσήγτν.---647. ἔδος τὸ ἔζεσβαι, δε επᾶϊ ἴεπωρις, οξἵαπα, πο. θδί. --θμδ. νεμεσητὸς πηθίιΙ- 
επά 5. αὲ αἰδρος τενευρηὰηδ. Τα φποβπε Ιαπβιπύαςς αἰδὼς καὶ νέµεσις Ν. 122 Θἳ νε- 
μεσσηθεὶς ὑπόειξε Ο. 211. 4905 04. Α. αὔᾳ.---661. ἔπος ἐρίων. 88 πιηίυπι τερογίαπάωη. 
---653. δεινὸς ὠνηθν πηθίιθπάιΙ5. φοβερός" Ἡ. Ἱ. Ῥτορίες Ἱπασιπάίαπα. Ἀογ]]α κακὸν δεινόν τ᾿ 
ἀργαλέον τε καὶ ἄγριον Οὰ. Μ. 110.---654. Βεείο Ἀεσίου πήταξας, απίά Αο]]]ες ἆς νι]- 
πηθγαίο, φπθα ργοδρθχεταί, οπῶγαῖ, οππα Αολῖνο οπηπῖπο Ἠαιά οιγεί δίταρο Γαία 

ἀπὸ τοῦ παραµεµενηκέναι. Η, ἀπὸ εἴ- τες.] ᾿Επαγγέλλωτες, λέγώτες. όμς. 

δους ἀμπέλου οὕτω καλουµένης, τὸν ἀπὸ ὨΕὶς δ' ἄγε.] Εἰσήγαγε δέ. Κατὰ ὃ ἑ- 

τῶν ἀναδενδράδων εἶπεν. Πρέμνον γὰρ ὃριάασθαι. Καθέζεσθαι. 66. ᾿Αναί- 
τὸν ὑφέτην καλοῦσιν. Άλλοι δὲ ἀπὸ γνετο.] ᾿Απηρνεῖτο. Ἑΐρηται παρὰ τὸ ᾱ- 
Πράμνης εἴπον. Ἱράμνη δὲ ὄρος ἐν τῇ νανεύεν. 647. Οὐχ ἔδος] Οὐκ ἔστι 
Ἰκαρίᾳ οἰνοφόρον. 690. Ενήστι.] Μα- καιρός µοι νῦν τοῦ καθέζεσθαι. ἝἜδος 
χαιρίω τυροτόμῳ. Ἠάλινε.] Κατέπασ- «γὰρ ἤ καθέδρα, νῦν. 648. Νεμεσητός.] 

ολ .. .”. Ν . ” 1. ΔΝ Ἀ ἴά σα σεν ἐπὶ τῷ κυκεῶνι. ἸΚαὶ γὰρ μετ’ νου Φιλομεμφῆς, ἢ µεμψίμορο. Ὅ με.] 

καὶ μετὰ ζωμοῦ αὐτὰ ἐσθίουσιν. Θ4ο. "Ὅστις µε. 65τ. Πάλιν ἄγγελας. Εἰς 

Ὥπλισσεν.] “Ἡτάμασε. Θ41. Πολυ- Ἠτοὐπίσω ἄγγελο. 653. ᾿Δναίτιον αἷ- 
κ / |] ΄ 6 . / / Δ Ν ΔΝ 1 ε ” 
αγκέα.] Ἑηραντικήν. 42. ᾿Ἐγέπο- ἍἨτιόωτο.] Ἰαὶ τὸν μὴ αἴτιο ὡς αἴτιον 

ΝΟΙ;. 1. 3Υ 



590 ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. ὁςό---6όο. ΠμΕ. σα. 

ὅσσοι δἳ [βελέεσσι [βεβλήαται; οὐδὲ τι οἵδε, 
πένθεος ἔσσον ὄρωρε κατω στρωτόν' οἱ γαρ ὤριστοι 
εν νηυσὶ κέαται (βεβληµένοι, οὑτώμενοί τε. 
βεβληται μὲν ὁ Τυδείδης κρωτερος Διομήδης: 
οὕτασται οὃ' Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς, ἠδ Αγαμέμνων" 66ο 

βεβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατο μηρον ὀϊστῶ' 
τοῦτον 9 ἄλλον εγὼ νέον ἤγαγον εκ πολέμοιο, 

Ἰῷ ὠπὸ νευρης βεβλημένον" αὐταρ Ἄχιλλευς, 
ἐσθλὸς ἐ εῶν, Δαναῶν οὐ κήθεταα, οὐδ ἐλεαίρει. 
] μθει, εἰσόκε δὴ νη α θοαὶ ὃ αγχι θαλάσσης, όός 

Αργείων ἀέκητι, πυρος θηίοιο θερωνταν, 
αὐτοί τε κτευώμεῦ ἐπισχερώ ; οὐ γαρ έμη ἃ ( 
ἔσθ᾽, η πάρος ἔσκεν ενὶ γναμπτοῖσι μελεσσω. 
εἴθ ὣς ἠθώσιμι, ή δέ μοι ἔμπεδος εἴη, 

656. ὧδέ τι Γοδε. γιι]ρ. οὖδέ τοι οἵδε. 666. ἀ[έκητι. 667. ἐμὴ Εἰς. 

ἀ4ε]ει].----666. νπες----πυρὸς δηΐοιο θέρωνται. διὰ πυρὸς καίωνπαι. ΥΙ4Ίππιδ Ίηπα νουρπι 7. 
331. ᾽Αργείων ἀέκητι, Αολίνὶς ἐτηκίτα ουη((οπί ας, τεραρπαπίρας.---668. Ἰδας οπίπι 
οὐθδίδ, ϱ1] πρόµαγγοι 6986 ἀευοραπί, 6µο, απ ΒΙΡΕΥΣΙΠΗ; ΠΟΠ. Ἰαῦθο δαΐ1ς νἰγίιτη αἆ 16- 
βἰδίσπάαπη. 

66ο---Ίόο. Ἐενοσαῦ ἵπ απίππαπα ἸΝερίου νγπίοπα ρτίπι Ἱανθπία ο/πδηις βΡροοίπιθΏ 
πηρπιοταμ]α,. ἈΝανταΠο οκ βἰπηρ]οϊίαίο ρτίδοα πατγαπά1 οὐβοιγαία οδί ρετιτραίο 6Υθι- 
ἴοσαση ογά(πθ, (οἰδί ΟἸατίκὸ σπα αλῖς αγβοῖιπα ΒΙηρ]ατο ροεία ἵπ Ίου ᾳσεη1ς) ϱπθΠα 
ἴα]επα Γι]5ο {οπε. Ασία οναπί τον ῬγΠοτιη αὖ Ηετοι]ε, ορδῖς απάθοίπι Νε]αῖ 
ΒΙ5, απο φαρουείϊίο ἸΝεείοτο 68δ0---602. Ωια Ῥγ]ογιπα οα]απηίαίο ενος Ἐ]α θο5 Ἱπ- 
Πατῖῖ5 Ἰαορβδιηζ.  Ἐες Αραας, Ἰιαῖς οὐ] ᾷς, 6/πᾶ5 α Νεῖθο αἆ οθγίαπιεη τηῖδας τοῖηθε 
όρτ---Ίοι. Έεὺιις Επηδίτα τεροβΜῖς, ΡΥΙΠ νιοϊροῖτη εκ Ἐ]εογΙπῃ αστο ῥταᾶας αραπίς 
1ὔγτποποιι5 αὖ αἀο]οδορπίο ἸΝοσίονο οοοάἵσαγς τοάσιπί ΥΠ Ῥγωάα οπιιςέῖ θαππηιιθ ᾱἷ- 
νϊάπηί 67ο---687. 695, 6. Το4, 5, 6. "Τενάο ἀῑε Ἐ]αῖ Ιποιγδαπί ῬΥΠογαπα αγαπη εξ 
πτρθπα ΤἩητίοββκαπα ορραρπαή6. Εταπί Ιπίον Ἐ]θος Οἰθαίτις οἱ Ἠπιτγίας, ΒΗΙ Αοἰοτῖς οί 
ΜΟΙοπες Το8. Ἐο αια]ία ΕΥ] ανπια από, ΙΠίθγ(Ίθ 609 ἈΝθείογ «άο]εδορης Ῥραΐτο 
Ἱηνίιος ορτοςδῖ Ῥγορ]ίπα οππη Ε]εῖς οοπηπηὑιηί θ0βᾳε νΙποιπί ασ Γαραπςς Νερίος 
ΜαΜαπη, Απισθυ τορί σοπετιπα πθοαέ δὲ Παρ]επίος Ιπ5θηιΙζΣ ἹἼδαε εᾱ Ἀπος Έρεο- 
ΤΙΤΗ 765. Τία 1] ἀριστεύειν νῖκις: Τού---76ο. 

Ἠϊο οκέ ταγιπα οτάο.. Οππα ἵππιεπ Νορίου ας 5ο (απίαπι πατταταο σαρίβροί, ϱ παπι 
νϊγεπίεπα Ῥγίπιο ἴπ Ῥηαά]ς αρεπαῖδ εκ Ἐ]θοναπη αρτο, ππος ἵπ Ῥασπα οκοτιιοπῖς, τοµίιια 
απίθπα 5αβ/αηρογθ γΥο]]εί, φιοῦθς απάἰοηίος ἀς 5 οἀοσρπᾶος 6956 Ῥιίαγοί, οκροβῖ(ῖο 
ανεηίογιπα Γαοΐα ο Ἱπαρ]οϊία οἱ οὔδοιτας οἱδῖ πηπ]ία φποσιθ τ]αρδοάογαπα. βάο 
παγγαοπθπα αππρΗΠοαπάϊ ἀερετί ν]ἀεπίαν. Οθίεγάπα πανταίίο πη]ία οοπαρ]θοβίαιτ νἱ- 
{απι Ποπλίππα απϊηποσαπη, Ῥε]]α Ῥασπαδηιθ Πλδίταπίία, αρα λεπλασίᾳ ΙΠΙΕΗΠΙ Ἠ8- 
Ῥογε 5ο]εύαπί. Ἐθνίαί, τἱ οπγαζΣ, (παπί Ῥεπθ οᾳ α Ῥοδία Ἱπίετροδίία 5ἵ6, Τη Ῥοεία 
οἱεραπίίοτε, αὲ ἵπ Ὑγρίίο, ἱπαρτοβαπάαπα 68Π1 6556 Γα01ἱ6 ΟΘΗΡΕΡΟ: εδί ομίπι αΠεπα ἃ 
1θγαπα ρεγεπάαγιπη ογζίπο, απθπα (ατραί οἱ Ιπίοτρε]]αῦ Ιπίεηρεδίνα, πες δἶνο αἆ Ῥα- 
{γου]απη, 5ἶνο αἆ Αοἰ]]οπι, 5ἶνο εἆ ορηρῖ]ῖα Νορίογῖς α]λαπα πθκροοίαπα Ἠαλμθί. Αί ἆθ- 
Ἰροίαί πανταίος Ίου Ροεί καξῖ 6556 γυίδιπι οδὺ: τον οκ πππιονία Ῥεΐδοα τεροίῖία, οἱ 
παγγαο Νεκίοτῖς Ιπροπίο οδὲ οοηβεηίαπθα. οἱ ἀῑκονϊς, 14 (πβΙαπη 6986, αἱ Ἰπίθγσα, 
ΈΤΥΡΥΙΗ5 καποίας ο ρτα]ο τεᾶακ Ῥαΐποσ]ο τοδευπΙ οοοαστεγεί, 5ο δᾳ. 4 ατρέιπι 
χηαρῖ5 (1.Π1 νθγΙπη 6558 γιά ον] ἀορεί. 

66ο. εἴθ) ὣς ἡβφοιμι. 5οῖ]. ἔαπα 6ρο πο ατα πους ἀθσίάθγοτα αὸ Αομί]ες: ο. 761, ᾳ. 

µέμψοιτο ἄν. 655. Ὀλοφύρετα,.] Οἰκ- 666. ἸΔέκητι.] Ακόντων, μὴ βουλομένων. 
τείρει, ἐλεεῖ. 658. Κέαται.] Κεῦται. 667. Ἐπισχερῷ.] Ἐφεξης. ς.] Δύνα- 



ΠΤΕ. ΧΙ. 1ΛΙΑΔΟΣ Λ. ό7ο---όδς. ποη 

ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι καὶ μυ νείκος ετύχθη 67ο 

ἀμφὶ [βοηλασίη, ὅ οτ᾽ έγὼ κτώνον Ἰτυμονπα, 

ἐσθλον Ὑπειροχίδη, ὃ ὃς ἐν Ἠλιδι ναιετάασκε, 

ῥύσί' ἐλαυνόµενος' ὁ δ ἁμύνων σι βεεσσιν, 

ἔθλητ᾽ εν πρώτοισιν έμῆς ἀπὸ χειρες ἄκοντε, 

καὸ ὃ ἔπεσε, λαοὶ δὲ περίτρεσων ὠγροιώται. ότς 

ληΐδα ὃ ἐκ πεδίου συνελώσσαµεν ἤλίθα πολλὴν, 

πεντήκοντα (Θοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἱῶν, 

τέσσα συῶν συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλιαω πλατέ αἰγών, 

ἵππους δὲ ἕανθως ἐ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, 

πάσας θηλείας, πολλῆσι δὲ πῶλοι ὑπησαν. ό8ο 

καὶ τὼ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηληΐον εἴσω, 

ἐννύχιοι προτὶ ὅστυ' γεγήθει δὲ φρένα Ἀήλευς, 

οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ νέω πόλεμόνδε κιόντι. 

κηρυκες δὲ λίγαον ἂμ πιά φαινομένηφι 

τοὺς ἔμεν, οἷσι χρεῖος ὀφείλετ εν Ἠλιδι δίη: ό8ς 

671. νυ]σ. ἀμφὶ βοηλασίην. 673. [ῇσι. 
677. πώεα ὀξιῶν. Ίμερε πώεα μήλων. 679. Γεκατόν. 
682. προτὶ Γάστυ. 684. νι]σ. κήρυκες δ' ἐλίγαινον. 

-θ3. ῥύσι ἐλαυνόμενος, 66Ο. ΠΟΠ; Ίέγπιοπεις. Ῥτο θηιῖς Νο]οῖ αἱῆδηις Ῥεσονίριις 
αὐασες αὖ Ἐ]εῖς, 48. ν. 657. Ἓροος αρρε]]ανίς ἱπουτταπί Ῥγ]ή εἰ ῥγωάαπα ασαπῖ, απ 
δυππα ἆαπιπαπα γοδαγοϊαπῖς αιιί Ισίατ ἶαπα πηῖςςῖ ΓΠπογαηί αι το5 περείετεΠῖ, πες ἶα5 

απ πση οοηδεηιιἳ εταπέ, απιέ Ἠθ]]ο πθο Ιπάϊοίο Ιπουιγδαπέ ΡΥΙΗ.---676. ληΐδα ἤλιθα πολ- 
λήν. Ἡ. 6. µάλα πολλήν. Ῥτορσῖε ἀθρόως.----65ο. εγαηῖ θήλειαι πωλοτρόφοι,---683. οὕνεκά µοι 
πύχε πολλὰ, περιεγένετο. Ρτο Ρατίθ 6 ΡογΏοπθ Ῥτῶς,ρ.---685. οἷσι χρεῖος ὀφείλετο, ϱθπ]- 
Ρας τος ταρία οί αὐάποίο Πιθταπέ, αξ οας ο Ῥγούα ππο τθυιρεγατοπί θί ςἱρῖ νἰπαῖ- 
οπτεπῖς ααῖ Ῥτο ταρίῖν αἷῑας Ῥδσιάες σαρογθΠῖ. δε 6υσο χρίος, ιιοᾷ ἵπ Ῥοπῖς ο5ε, 
Ἠππο, τος αθασία, απατά Ῥοβδθς5ος 51δί ν]ηά]σας, απέ απο οα οοπαιρθηκείας, Ῥοδέ]αί. δΙα- 

µις 668. Γναμπτοῖσι.] Τοῖς καµπτο- Ἡ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ. 672. Ὕ- 
μένοις. 6Το. Νεῖκος.] Φιλωεικία. Ἐ- πειροχίδην.] ὝὙπειρόχου παῖδα. 674. 

τύχθη.] Κατεσκευάσθη, ἐγένετο. 671. “Ῥύσι ἐλαυνόμενος.] ᾿Αντὶ τοῦ, ῥυσιά- 
᾽Αμϕὶ βοηλασίης.] Περὶ βοῶν ἀπελασίας. ζων. ὃ ἐστι», ἐνέχυρα λαμβάνων. “Ῥύ-' 
“Ὁτ' ἐγὼ κτάνω Ἰπυμω]α.] Νηλεὺς ὁ σιον δὲ, τὸ ἐνέχυρόν φησι. 675. Περὶ 

Ποσειδῶνος, ἱππικώτατος τῶν καθ α- τρέσαν.] Οἱ περὶ αὐτὸν διὰ δέος ἔφυγον. 
τὸν γενόμενος, ἔπεμψεν εἰς ΗἨλω ἕππους ᾿Αγροιῶται.] ᾿Αγροΐκοι, ἀγρῶται. 676. 

ἐς τὸν ὑπ᾿ Αὐγέου συντελούµενον ἀγῶνα. "Ἠλιθα πολλήν.] Ἠάνυ πολλή». 677. 

Νικησάντων δὲ τούτων, Φφθονήσας Αὐ- ἨΠώεα.] Ποίμια. 67Τδ. Συβέσια.] Τὰ 
γέας, ἀπέσπασε τούτους, καὶ τοὺς ἥνιόὐ- «Χοιροτροφεῖα. δι. Νηλήϊωο.] Τὴν τοῦ 
χους ἀφῆκεν ἀπράκτους. Νηλεὺς δὲ ἨΝηλέως. 682. Ἐννύχιοι.] Διὰ τῆς νυκτός. 

ηνοὺς, ἠσυχίαν Ίγε. Νέστωρ δὲ, ὁ ὁ τῶν 684. Λήαμο.] ᾿Εβόων, ὀξέως ἐκήρυσ- 
παίδων αὐτοῦ νεώτατος, στρατὸν ἀθροί- σον. 6δς. Τωὼς ἴμεν.] Τούτους συνέρ- 
σας, ἐπῆλθεν "Ηλιδι. καὶ πολλοὺς ᾱ- Ἅχεσθαι. ἈΧρεῖος] Χρέας, δάνειν. Ὢ- 
ποκτείνας, ἀπέλαβε τοὺς ἵππους. καὶ οὐκ φείλετο.] ᾿Ἐχρεωστεῖτο. Δίῃ.] Θαυμα- 

ὀλίγην τῶν πολεµίων ἀπέσυραν λείαν. στῇῃ, ἱεῷ. Ἐν αὐτῃ γὰρ ἐτιμᾶτο Ὁ- 
3Υ32 



δ82 ΙΛΙΑΔΟΣ Λ. ό8ό---όο7. οπής οῖς 

οἱ δὲ συναγρόµενοι Πυλιων ἡγήτορες ὤνδρες 
δαίτρευον" πολέσι γὰρ Ἔπειοὶ χρεῖος ὄφειλον, 

ὥς ἡμεις παθροι κεκακωµενοι εν Πύλω μεν. 

ελθὼν γαρ ἑκάκωσε (η Ἠρακληείη 

τῶν προτέρων ετέων., κατα δ) ἔκταθεν ὃ οσσοι ἄριστοι. όοο 

δώδεκα γαρ Νηληος ἀμύμονος υἷέες ἦμεν, 

τῶν οἷος λιπόμην' οἱ δ ὄλλοι πάντες ὄλοντο. 

ταυθ) ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες, 

ἦμεως ὕβρίζοντες, ἀτόσθαλα μηχανόωντο. 
ἐκ ὃ ὁ Ὑέρων ἀγέλην τε βοών καὶ πωὺ μέγ οἰῶν όο5 

ενλετο, κρινώμενός (ε) τριηκόσε, δε νομήας. 

καὶ γαρ τῷ χρείος μεγ᾽ ὀφείλετ' ἐν Ἠλιδι δή, 

6δο. νι]ς. γάρ ῥ' ἐκάκωσε. 69ο. Εετέων. όοτ. νι]ς. ἀμύμονες. 
6ο5. Ἐιπῖ ἐκ δὲ γέρων. 696. ἆς νεισι ν. 0055. 

πΙ[ρδίαπα Ίου Πέ εκ Οὔγλε. ὢ. 16. 5η. ηθο 5α{ἶ θδί ἀσοια, 6556 δώνειον, ὀφείλημα.---- 
687. Μα]ας επίπι οκ ποδγαίῖρις Ἐραί τες 5αα5 αβοσθταπί: ἄθο πο», τεὺιι5 αὖ Ἠει- 
σι]ο αβ]]οεῖς, Ππ]ανήςς οογαπι οὐποχ 6γαπ5, Ῥαποϊίαίς Ἱοπηϊπυτη, Ἐπειο, Ερεῖ, αιά 
Π]ο (θπρογθ Ῥατίεπα Ε]4ΐ5 (εποραπί, αΠαπα ΥΠ: ν. Β. 615. 54. Όσπι απίθπα ἵρδαπι 
Ἐλάσιι {εποτοπί, Ῥοοία ϱ05 16ο φπποπθ αρρε]]ανΙέ ν». 6Το.--6δ0. Ἰπ ἨΗονασΠῖς 
πηιι]έα 46 ας ἵπ Νοϊθιιτα οἱ Ῥγ]ος εχρεφϊείοπε Ἠστοι]ς πανταία 6556 νΙάεηίιιγ: 6111588. 
απέοπα Αγια, ἱπ[ογοπά1 περαία οκρίαο, «παπα Τρ] {ο ο5ο Ἠετοι]ος α ΊΝε]θο Ῥειογαῦ. 
Αρο]οά. 1. 6ο .«δὐ ΠΠ. 7, 3. ΟὐβΑ. Ρ. 1δο. Γ87.-- 69ο. (διὰ) τῶν προτέρων ἐτέων, ἓν σῷ 
φβώσαντι χιρόνω, πε Βομο]. γ.---603. ταῦ), διὰ παῦτα. 

605---Ίοῦ. Ίρ5ε ἨΝε]ειις Ρνο ἀὐκαηρῖς, αᾱ ορτίανηῖπα πη]ςδίδ, 1185 Άυβεας Ρανς ᾖπ]α- 
παπα ποβπιιεγαῦ, ππαρηπη πηπηεγαπα Ῥθοιθπι εί ο Ῥγαία ε]ερῖί, ἀντὶ ποινης.---- 
696. τριηκόσια φοἳ]. ζωα, αἲί Ἐπδίαί]. ΙπΙππο νεο μηλα. πί Ο4. Φ. 18. 10.---607. χρεῖος 
Πέεγαπι, τος νὶ αὐ]αία οι πορθιηίας, Ἡ. 1. οη1. Ναπι οὐ 1ρ5ῖ Ε]εὶ ἀεροραπὲ Νε]εο 

λύμπιος Ζεύς. οὗ καὶ πανήγυρι κατὰ ἐν τῇ Ἐ φησί. 60ο. Τῶν προτέρων ἐ- 
τετραετῇ «χρόνον ἤγετο, τὰ "Ολύμπια, τέων.] Ἐν τῷ φθάσαντι Χβόνῳ. σοι. 

ἔνθα ἠγωνιζωτο οἳ ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος Δώδεκα γὰρ ΝηλΠος ἀμύμονος υἱέες ἦ- 

πάντες. Ἔστι δὲ καὶ πόλις Πελοποννή- μεν, Τῶν οἷος λιπόμην.] Ῥὸν Νέστορά 

σου. 687. Δαίτρευων.] Ἐμέρζω. Ἓ- φησι µόνον περιλειφθῆναι τῶν τοῦ Νη- 

πειοί.] Οἱ Ἠλεῖοι. ἀπὸ Ἐπειοῦ βασιλέως. λέως παίδων ἤτοι ὅτι νέος ὑπάρχων έξω 
Οὗτος Ποσειδῶνος καὶ Ἑὐρυπύλης τῆς ἐτρέφετο παρὰ τοῖς Τερήνοις' ἢ ἐπεὶ συν- 
Ἐνγδυμίωνος παῖς. Οὔ ᾿Ηλεῖος, ὁ κτίσας εβούλευσεν εἰσαχθῆναι τὸν Ἡρακλέα, ὥς 

ἜἨλιδα. ᾿Ηλείου δὲ "Αλεξις καὶ Ἐπειός. τιές φασυ. 6903. Ὑπερηφανέωτες.]. 

ἀφ' οὗ Ἐπειο, ὥς φησιν Αριστοτέλης ἐν Ὑπερηφανοῦντες, καταφρονοῦντες. 6904. 

τῷ Πέπλῳ. 688. Κεκακωμένι.] Κα- ᾿Λτάσθαλα.] Ὑβριστικὰ, ἄδικα. 696. 
κῶς διατεθειμένοι, βεβλαμμένοι. Θ8ο9. Ἰριάμενος.] Διαχωρίσας, ἄρας. 607. 

Ἐλθὼν γὰρ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη.] Καὶ γὰρ τῷ χρεῖος µέγ ὀφείλετο.] Ἡ- 
Πρακλῆς παρεγένετο εἰς Πύλον, χρήζων µρακλῆς, προστάξαντος Ἑὐρυσθέως, ἂνε- 

καθαρσίων. Οἱ δὲ Πύλιοι, ἀποκλείσαν- κάθηρε τὴν Αὐγέου κόπρο. ᾿Απαιτοῦντι 
τες τὰς πύλας, οὐκ εἰσεδέξαντο αὐτόν δὲ αὐτῷ τὸν μισθὸν, οὐκ ἀπεδίδου, λέγων, 

᾿Ἐφ᾽ ᾧ ὀργισθεὶς ὁ ἥρως, ἐπόρθησε Πύ- ἐξ ἐπιταγῆς αὐτὸν πεποιηκέναι. Φυλεὺς 

λον. Συνεμάχουν δὲ τῷ Νηλεῖ τρες δὲ ὁ τούτου παῖς, κριτὴς γενόμενος, κατέ- 

θεοὶ, Ποσειδῶν, Ὥρα, ᾿Λἰδωνεύς, ὡς Καὶ ἍΚριε τὸν πατέρα. “Ὁ δὲ ἀγανακτήσας, 
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τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵ ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφυν, 

ἐλθώτες μετ' αεθλα" περὶ τρίποδος γαρ ἔμελλον 

θεύσεσθαι" τοὺς δ αὖθι ὤναξ ἀνθρῶν Αὐγείας 7οο 

κάσχεθε᾽ τον δ) ἐλωτηρ' ἀφίει ὠκαχήμενον ἵππων. 

τῶν ὁ Ὑέρων ἐπέων κεχολωµένος ἠδὲ καὶ ἔργων, 

ἐζελετ' ὥσπετα πολλα, τω ὃ ολλ ἐς ὀημον ἔδωκε 

δαιτρεύειν, μη τι οἱ ὠτεμ[βόμενος κίοι ίσης. 

ἡμεῖς μεν - τὰ έκαστα διείποµεν, αμφὶ ὃε ὦ ὥστυ 

ἔρθομεν ἡ ρα θεσις οἱ δὲ τρίτῳ ἥματι πάντες 

ἦλθον ὁ ομως αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι 

πανσυδη’ μετα δέ σφι Μελίονε θωρήσσοντο, 

παῖδ ἔτ᾽ εόντ., οὔπω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς. 

7οο. αὖθι Γάναξ. 792. Ειιῖ τῶν δὲ γέρων. Εεπέων----ἠδὲ καὶ Γέργων ν. 0059. 
7οἡ. µή τις ἔοι---κίοι ξίσης. Ν. Ουςς, 7ος. τὰ Γέκαστα---ἀμϕὶ δὲ ξάστυ. 

790. µάλα Γειδότε. 

τοκεϊιιίοπθπα. 561. οοπρεησαοπεπα πιασηϊ ἁαπιπί Ἠ]αί. 600. μετ ἄεθλα Ῥτο ἐπὶ, αέ 
5.ρρθ. θεύσεσθαι, ἀθοιεκιτί, ομάδα ου] ἀθοθγίαανὶ. οταμί.. Ἐπθγο ἰρίαις ]απι ἔαπα 
αριιά Τάρηνες ορτίαπιίπα, οἱ οπἶάσπι οπγα]ία, ϱἳ ΠἼροᾶς Ργπηῖο Ῥτοροβίίο, ἀγὼν 
χθηµατίτης- Χοπ απίεπα ΟΙγπηρίσαπα οργίαπιΕΠ Εμϊΐέ---ζοΆ. ἀτεμβόμενος, στερισκόµενος» 
ἴσης. ἴση αἶσα. µοῖρα, ηπαία εί ρας αἳ ροσῖοπῖ, παπά Ῥγο 5ε φπῖσφαθ απηϊκογαίς 1480- 
απθ «θα εἱ ᾖιδία.---Το5. ἀμφὶ δὲ ἄστυ. Ῥες αχῦθπι {οίαπα Ῥ]ησίθας δαστῖς5 χιαριστηρίοις 
ΓαςΕἶ8. 

ού---Τ12. Τουίῖο ἀῑθ, Ἐ]εῖ, ῥταᾶα οκ αρτο 5πο αὐασία ἀο]οηίος, αὲ ταρίπας Γασίας 
πλοζκοργοεας, αππια Ῥγ]ῆς ἱπ[οταπέ, ατῦθπα Τγγοθσδαπα ἵπ Βπίῦας δἰίαπα οὐφίάρπάο. 
---χο8. Μολίοε. Οἴραίας ος Ῥητγία», «Αοϊοσίς ες Μο]οπες ΒΙΠ, ἆπο Εγαϊτες «Οτρο- 
τηπα χοῦοσο Ππδίρπος, απίπηϊ5 ος αππαῖς οοηκουῖαξί5 Ῥηρπαγο 5ο], πάς συµφυξ ἀῑοι, 
πηγίμῖοο πιοτα: οἳ. Αροϊιοᾶ. ΠΠ. 7, 3. οσπι 0055. Μολίοε ἀῑοΙ ἆπο Εταίτος α πιαίτος 

ἐξέβαλεν αὐτὸν τῆς χώρας. Ἡρακλῆς 
δὲ, ἐπιστρατευσάμενος, "Ηλιν ἐπόρθησε. 

καὶ, µεταπεμψάµενος τὸν Φυλέα ἐκ Δον- 
λιχίου, παραδίδωσιν αὐτῷ τὴν βασιλεί- 

Ὀλιγαρδρίας δὲ οὔσης, διὰ τὸ πολ- 

λοὺς ἐν τῷ πολέμῳ συνεφθάρθαι, Ηρα- 
κλῆς συγκατέκλινε τὰς τῶν πετελευτηκό-- 

των γυναῖκας τῷ στρατῷ. Οὕτως τε 
πολλῶν γεννηθέντων, ἔθηκε Διὰ τὸν ᾿Ο- 

Καὶ 
τῶν ἀγώνων Ἱψατο. Ἡ ἱστορα παρὰ 

Καλλιμάχω. 608. Τέσσαρες ἵπποι.] 
Αἱ δύο ξυνωρίδες. 

λέγεται. 

αγ. 

ἕ ρ ϱ: 
λυμπιακὸν ἀγῶνα. αὐτὸς πρῶτος 

ὋὍ Ν / περ καὶ τέτρωρον 
Καὶ αὐτὸς δὲ ἐν Οδυσσείᾳ" 

ο ο τος / 7 ν Ηδ ὥς τ' ἐν πεδίῳ τετράορι ἄρσενες 
7οο. Θεύσεσθαι.] Δραμεῖσθαι. 

7οι. Κάσχεθε.] Κατέσχε. ᾿Ελατῆ- 
ρα.] Τὸν ἠνίοχον. ᾿Ακαχήμενον ἵππων.] 
Λείπει Ἡ, ὑπὲρ, πρόθεσις, ἀντὶ τοῦ, ὑπὲρ 
τῶν 792. Τῶν ἐπέων κεχολω- 

ως 
ἁπποι. 

ο 
/ππτῶν. 

Ὡς καὶ βλάσφημά τινα εἴρη- 
Κκότος αὐτοῦ ἐς τὸν Νηλέα. ΤοΆ. ᾿Α- 

σπετα.] Πολλά. Ἰο8. Μή τις οἱ ᾱ- 
/ / . «“ ΔΝ Ε 

τεμβόµενος κίοι ἴσης.] Όπως μηδεὶς ᾱ- 
πέλθοι, στερηθεὶς τῆς ὁμοίας καὶ ἔσηςτιμῆς. 

Ἴσης γὰρ, τῆς τὸ δίκαιον καὶ ἴσον ἐχούσης. 

Ἴος. Τὰ ἕκαστα διείποµεν.] Περὶ πάντα 

798. Μετὰ δέ σφι 
Μολίωε.] Κτέατος καὶ Εὔρυτος παῖδες 

Ν π - Ν / .. 

μὲν ἦσαν Ποσειδῶνος καὶ Μαλιόνης τοῦ 

Μόλου, ἐπίκλησιν δὲ "Άκτορας. Οὔὗτοι 
παρηλλαγμένην φύσιν τῶν λοιπῶν ἔσχον 
ἀνθρώπων. διφυεῖς γὰρ Ίσαν, ἔχοντες 
ε ΄ / ΔΝ / ΔΝ .. ἑκάτερος δύο κεφαλὰς, τέσσαρας δὲ χεῖ- 

Διὰ 
ο ν κ Ν κ ες 

τοῦτο τοὺς πολεμικοὺς καὶ γυμνικοὺς ἐνί- 

κων ἀγῶνας. "Ἡρακλῆς δὲ πολεμῶν, καὶ 

μὴ δυνάµενος κατὰ τομφανὲς αὐτῶν 
περιγενέσθαι, συμμαχοῦντος Λὐγέου, λο- 

χήσας ἀνεῖλεν αὐτοὺς, καὶ οὕτως ἐπόρ- 

μένος.] 

ο , 
εἴπομεν σπουδαίως. 

. δι Ν ” ὁ δὲ ..- 

ῥρας, πόδας τοὺς ἴσους, εν δε σᾶμα. 



ο84 1ΛΙΑΔΟΣ Δ. Ίτο----724. ΕΕ ει. 

ἔστι δὲ τις Θρυόεσσα πόλις, αἰπεια κολώνη, 71ο 

Τήλου επ᾽ Ἀλφειῷ, νεώτη Πύλου ἡμαβόεντος 
τὴν ἀμφεστρατόωντο, διωῤῥωϊσαι μεμαώτες" 

αλλ’, ὅτε πῶν πεδίου µετεκίαθον, ὦ όμμι δἱ Αθήνη 

ὤγγελος ἦλθε θέουσ᾽ απ᾿ Ολύμπου, θωρήσσεσθαι, 

ἔννυχος» οὐδ᾽ άέκουτα Πύλον κάτω λαον ὤγειρεν, Τις 

ὀλλα μάλ᾽ εσσυµένους πολεμίζει' οὐδέ με Νήλευς 

εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψε δέ μοι Ἱππουε' 

οὐ γαρ πώ τί µ ἔφη ἴδμιεν πολεμήϊα ἔργα" 

ὀλλα κοὶ ὣς ἵππευσι μετέπρεπον ἡμετέροισε, 

καὶ πεζός περ ἕων, επεὶ ὣς ὄγε νεικος ᾿Αθήνη. 72ο 

ἔστι δὲ τις ποταµος Μωυηῖος εἰς ἅλα (βόλλων, 

ἐγγύθεν ᾿Αρήνης, ὅθι μείναμεν ᾿Πῶ δίαν 

ἵππηες Πυλίων, τα δε επ έβρεεν ἔθνεα πεζών. 

ἔνθεν πανσυδίη σὶ σὺν τεύχεσι, θωρηχβέντες, 

719. μεμα[ῶτες Ῥοη{]. 715. ἀξέκωτα. 

718. Είδμεν πολεμήϊα Γέργα. 723. ἐπέβῥεε Γέθνεα. 

α]ίας ᾽Ακπορίωνε α ραΐνε, Ψ. 628.---71ο. ἜΠνγοθςδα φπῶ Β. 502. Θρύον, ορρ]άπα 1η Π- 
αἶριις Ῥγ[ίογατα εξ Ἐ]εοτιπι αά Α]ρμειπι Β. 5ος ρα Μπα ἀῑσίαπα. Ῥίναρο ΥΠΠΙ. 
Ῥ. 537. Α. 

Τιβ---72ο. ο απἀἰία, ῬΥ]Η εποιπέ ατπηαιῖ, θἱ οµπα Ἡς θείος, Ραΐτο {γιδίτα τθπι]- 
επίθ, οπσγι πθραίο, Ῥοάθ». 

Τ1β. ὅτε πῶν πεδίον µετεκίαβον. Ἠ]αῖ Ίαπα ππθβῖαπα Ιπάς αὖ Ἐ]άς οππιρογαπα Ῥ]απ]εῖθπι 
Ῥγοβοσίοπθ αά πγβετα Έ]ήγοεεκαπα ουριάθπάατα ἐγα]εσθγαπί, οπή ποσα παπ ας ααίις 
οί Ἑγ]ν ἆθ οογπα ΙΠοΙΓΡΑΓΙΟΠ6Θ, ἅμμι δ' ᾿Αβήνη, ἔιωπ υεπο Μπεινα. Τθγηπι ΡΟΝΙΒΙΤΗ 
δὲ ἵπ αροθοκ, Ῥτο τότε ᾿Αθήνη. πῖςὶ πια]ῖς ροθοδῖι οταν] αἩ οὐδέ µε Νηλεὺς ἔτιπι υΕΥΟ 
ΛΝεῖιι οὖκ εἴα µε.-- ΒΟΔΔΙΝ Φ1οβιιθ οὐδ' ἀέκοντα πιθηῦταπι Ῥγῖις ΠΠΙΓ6: {πι ΌΕΥΟ 
1211 οοπυεπεγιωιέ ᾖγοπιΐ: Έα]]ας Ίγειρε λαὸν κατὰ ΠΠύλον, ποὺς Πυλίους, Ἑκόνσας.---- 
Τ1δ. οὐ γάρ τώ τί α ἔφη ἴδμεν, Ιδεῖν, πολεμήτα ἔργα, πρώγµατα, Ἡ. 6. πόλεμο», μάχην. 
οὕπω τῶν πολε μικῶν ἐ ἔμπειρον εἶναι ποπ Πα πιθίαγαπα πα ια, πα πηρθνϊέατη Ῥάρηα- 
ᾱἷ.--- 719. μετέπρεπον, διέπρεπονν ΤΠΟΝ. Ῥαρπαπάο. --'2ο. ἐπεὶ ὥς ὤγε νείκος ᾿Αθήνη. Ἡ. ο. 

᾿Αθήνη ἐταμίευσε τὴν µά γην οὕτως. Ίνα πποβθταία θδὲ Ῥιρησ» {ογαπαπι Μίποτνα, αὲ 6Ρο, 
οἱδὶ ορτθδδιι5 Ῥεᾷς», {αππεη οΠΥΓΙ τηοακ Ῥήρηατθια: Μο ἆθ οπττα ἀθ]θοίο νδ. 742. 
ὤγειν εἳ ἡγεμονεύεω πιιηῖ ΣΥΠΟΠΥΤΠα: ν. Ἠ. Ψ. 258. 262. ΝΗ πιοπίέιπα ν]άθο α νείϊοι]- 
ας 4ς 8θηδιι νθυκι». Ύπ]ρο νογιπέ: δἷο πο ἀακῖι αἲ ραρηαπα Μίποινας φιιαδὶ οσδοί 
ὧ, ἐμὲ Ίγεν ἐπὶ νεῖµος ᾿Αθήνη. ὙΨετίογα ν]άῑέ εἰῖατα Ἡ. Ἱι Κοερρεῃ. 

Ἴσι-.-Το1. ἈΝοσα οστεςδί, αἱ 4ᾳ οπτὰ Ῥισπαραηί, αἆ Μηγοϊιπι αππποπι σορΏς 
Ῥοάεείπίρις οοπίταςΕῖς, αἰίοτο ἀῑαο αἁ Αρμειπα Ῥτορτθδαϊ, 5αογα {αοϊαπί ες Ῥογποσίαπί. 
---151, 722. Άτεπε ἵπ ἀἴδοπο Ῥγ]οτιπα ορρίάπη ο ΜΙπηγείαπη να] ΝΠΗΥΕΙΙΠΙ (Μην υήίον 
ο ο] πΠΟΠΗ, αἱ φοπία5 Απίρτιις ἀἴσίας, 1η παρᾶία Ἠπιρηγίία: ν. καρ. Β. δοΙ.--- 
723. ἔθνεα πεζῶων, αἰτηρ]. οορίΩ ροδθδίνες.---724. Α ΊΜΙπγθο 4ΠΊΠΟ ργορτθςδί 46 οτίο, 
αὰ απππθνα Α1ρῃδπΙ ῬογνεπογιιΏί ἔνδιοι, ππθᾶΙο ἀῑθ: πὲ Βίταβο Ἰπίθνργείαίας Ην. ΥΤΠΙ. 
Ρ. 549 ϐ. αθά. 04. Δ. 45ο. Τί τεσπα ἀῑοῖ οχἰσιιπ!, φαογῖς Εαοιῖ ερι]αί. Αάνοι- 
ἐεπάις ἀ]θοίαδ, φπθπ ἵπ. ν]οπαϊῖς ες ἵπ ας {ασηί, φονί, Νοδρίιπο, Μίπεινα, αἲ- 

θησε τὴν Ἡλω. “Ἡ ἱστορία παρὰ Φερε- κολώνη.] Πόλις ὑψηλὴ, ἄκρα. Τ14. 
κύδῃ.  7ϊο. Θρυόεσσα.] Πόλις ἐστὶ Μετεκίασθον.] Διεληλύθεισαν», παρεγέ- 
μεταξὺ "Ἠλιδος καὶ Πύλου. ἸΤαύτην ἐν νοντο. 715. Ἔννυχος.] Ἐν νυκτί. 720. 

τῷ καταλόγῳ Θρύω εἶπε. Πόλις, αἰπεα ᾿Αρήνης.] Αρήνη, πόλις τῆς Πύλου. 



ΙΕ. χα. ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. 739”-'.74ο. σ9δ 

ἔνδιοι ἱκόμεσθ' ἱερον ῥόον Ἀλφειοῖο. 
ἔνθα Δὺ ῥεξαντες ὁ ὑπερμενεῖ ἱεραι καλα, 

ταῦρον δ᾽ ᾽Αλφειῶ, Ταῦρον δε Ποσειδάωνε, 

αὐταρ ᾿Αθηναίη γλαυκωπιδι (βοῦν ἀγελαίν, 

θόρπον ἔπει ἐλόμεσθα κατα στρατον εν τελέεσσι" 

καὶ κατεκοιµήθηµεν ἔἰ εν ἔντεσιν οἵσι έκαστος 

ἀμφὶ ῥοῶς ποταμαῖο. ὠτὼρ µεγώθυμοι Ἔπειοὶ 

ἀμφίσταντο δη ἄστυ διωπραθεευ μεμαώτες' 

ἀλλά σφι προπἄροίθε φάνη µέγα ἔργον ὌἌρηος. 

εὖτε γαρ Ἠέλιος φαξζων ὑπερέσχεθε γαΐης, 

συμφερόµεσθα μάχη, Δι τ᾿ εὐχέμενοι καὶ Αθήνη: 

ἀλλ’ ὅτε δη Πυλίων καὶ Ἐπειών ἔπλετο νίκος. 

πρώτος ἐγὼ ἔλον ἄνδρα, κόμισσα, δὲ μώνυχας ἵππους, 

Μούλιον αἰχμητήν" γαμβρος ὃ) ἦν Αὐγείαο, 

πρεσβυτάτην δε θύγατρ' ειχε ξανθην Αγαμήδην, 

] τόσα φάρμακα ἤδη, ὅ οσα τρέφει εὑρειο χβών. 

ο 

Γαἷς, 

749 

730. ἐν ἔντεσι Εοῖσι έκαστος. 731. ]ες. ποταμοῦ. αὐτάρ. 

732. Επί, ἀμφίσταντο Γάστυ. 733. μέγα Γέρον. ἸΤ49. φάρμακα Εῄδη. 

Ἱαποίο Α]ρ]θο απηπθ 6 νείοτο τοβσίοπο. ἈΝερίιπῖ απίεπι τε]ὶσῖο ρτορτῖα Εξ Ῥγ]ὴς. 
Τα Νοκίος εἱ 5ασταπῃ Ραοῖς Ο. Γ. 5. 5η.-- 720. ἓν τελέεσσι, ἵπ οτάἽπῖθας. ν. 5αρ. Ἡ. 35ο. 
Σ. 208. σὰ τέλη δαπῖ (πτπης οορίαταπα 56 οπίθγνα, ϱπα]ες 1]]ο ἔθπηροτο 65ςε 5016- 
Ῥαπῖ, πθο 4ς πππετο Ἠοιηίπαπα οθγίο ασ ἀθεοτῖρίο εδε οορἹζαπά πι. 

ΤΑ 1----Τ43- Ἰπίρτοα Ἐραί ορριρπαπί ορρίάαπι ΤἩτγοῬκκαπη, 1ος ἀῑδ Ιπ5οηπεπίε 
Ῥνγὴ Ῥρισπα αἀοτίαπέασ: ἵπ φπα Ἀοσίος αἀο]εσοθῃς, Ρεᾶες ράσπαή», ΜΠαΠαπα, Απσθα» 
6οπεσισα, οροἷδἷξ, ϱ/Ιδηαθ οπττα Ῥροῦσας. 

733. Φάνη μέγα ἔργον "Άρπος ρτανῖς Ῥισηα Θ05 οχοερῖέ.---736. ἀλλ᾽ ὅτε δῆ-  ἔπλετο 
γεῖκος, Ράβπα αιιίθπη Ἰπῖία.--- 739. Ασαπιεᾶς οοπιηεπάαξατ α ποπῖθῖα Ἠθγραταπας οπαγαπα 
δις ἴπ το τηθᾶῖσα ον. Όσπα απίθπι τηθβϊοίπα απηικκἰπηῖς {οπηρονῖρας ουπα 5πΡεγ- 
ὐἰθοπῖ ρα» νατῇς, εί ταβῖσαπα, Ἠετρατατα, 5αοζοσΙπηφθ Ἰδας ουπα Ργοςβσς, εσςοε 
οοπ]αποίαδ: οαπι Ιπίες νεπεβοας τε]αί φιπῖ Ρον] οπγάπα τογήτη [οπῖης. Άσα- 
πηθάθῃ, Ααρει βΠαπι παζα πηακίπατα, απίῖφια {αππα ποππθη Ἠαριίςςθ, ες Ἡ. ]. Ιπίε]- 
Ἡσιτασς αὐιπάς πα] ἆς ον οοηδίαῦ. 

725. ᾽Αλφειοῖο.] ᾽Αλφειὸς, ποταμὸς µε- 
ταξὺ Ἠλιδος καὶ Πύλου. 734. Εὖτε.] 
Ὁπότε. “Ὑπερέσχεθεν.] “Ὑπὲρ γῆν Ἰν. 
735. Συμφερόμεσθα.] Συνήχθηµεν», συν- 
εβάλομεν εἰς μάχη». 738. Μούλιον.] 

ἜὌκνομα κύριων. Ἴ390. Εἴχεν.] Ἔγεγα- 
µήκει. Ἰ4ο9. Ἡ τόσα φάρμακα Πλη.] 
Ἠπίστατο. Μήδεια ἐγένετο Αἰήτου μὲν 
θυγάτηρ, ᾿Ιάσονος δὲ γυνή. Αὔτη, μετὰ 

3 .” να ΔΝ ” Ν Δ ο. 

Αἰγεῖ, ἐπὶ τὸν τοῦ πατρὸς γνωρισμὸν ἐκ 
Τροιζῆνας ἀφικόμενον, πείθει τὸν Αἰγέα 

φαρμάκῳ ἀνελεῖν, ἐπίβουλον αὐτοῦ τῆς 

βασιλείας εἰποῖσα παραγενέσθαι. Ἱει- 
ον σθεὶς δὲ Αἰγεὺς, φάρμακον ἔδωκε. Μέλ- 

λοντος δὲ αὐτὸ καταπύνειν ἐκείνου, ἐπι- 
Ν ” / ὴν Δ ε ΄ ηνοὺς τό τε ξίφος καὶ τὰ ὑποδήματα, 

(ταῦτα γὰρ ἐν Τροιζηνι γνωρίσματα 
κατέλιπε,) τὸ μὲν φάρμακον ἀφείλετο, 

τὴν ἀποτελεσθεῖσαν ἐν Κερύθῳ τεκνοφο- 
, καλα, αν Ἡ 

γείαν, φυγὰς εἰς Αθήνας ἀφίκετο, καὶ 

ἐγαμήθη Αἰγε τῷ Πανδίνο. ᾖΚά- 
.» / ν η ο , στο 

κεῖ Θησέα τὸν ἐξ Αΐθρας γενόµενον τῷ 

τὴν δὲ Μήδειαν τῆς ᾽Αττικῆς ἐξέβαλεν. 
Οἰκίσασα δὲ αὕτη τὴν πλησίον "Ηλιδος 
Ἐφύραν, πολυφάρµακον ἐποίησεν αὐτὴν 
ὀνομασθῆναι. Ἡ ἱστορία παρὰ Εράτητι. 



586 ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 7ᾳι---Ίσο. πηρα’ 

τον μεν ἐγὼ προσιόντα βόλον χαλκηρεῖ θουρί’ 

ἄριπε δ) εν κονίησι' ἐγὼ δ ἐς ιφρον ὁ ὀρούσαις 

ορ ῥα µετο, προμόχοισιν' ὥτοιρ µεγάθυμοι ᾿ Επειοὶ 

ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα, 

ἡγεμόν ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μόχεσθαι. 745 

αυταρ ἐγὼ ένόρουσαν κελωμή λαίλαπι ίσος" 

πεντήκοντα ὃ έλον θίφρους, δύο ὃ ὀμφὶς ἔκαστον 

φώτες δω ἔλον οὖδας. ἐ εμῶ ὑπὸ δουρὶ δαµεντες. 

καί ού κεν ᾿Ακτορίωνε Μολίονε παῖσ᾽ ὠλόπαζα, 

εἰ μὴ σφῶε πατήρ εὐρυκρείων Ἐνοσίχβων 75ο 

εκ πολέμου ἐσάωσε, καλύγψγας η Πέρι πολλή. 

ἔνθα Ζευς Πυλίοισι μέγα κράτος εγγυόλίζε. 

τόφρα γαρ οὖν ἑπόμεσθα διω σπιδεος πεδίοιο, 

κτείνοντες τ᾿ αὐτοὺς, ἀνώ τ΄ ἔντεα καλα λέγοντες 

οφρ επὶ Βουπρασίου πολυπύρου [βήσαμεν ἵ Ιππους, 7ος 

πέτρης τ Ωλενίης καὶ ᾿Αλεισίου, ἔνθω Κολώνη 

κέκληται" ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθηνη, 

ἔνθ᾽ ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον' αύταρ Ἄχαιοὶ 

ὢψ α ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ ἔ ἔχον ὠκέας ἵππους. 

744. Είδον. 746. λαίλαπι Εῖσος. 747. ἀμφὶ Εέκαστω. 
753. νι]. δ ἀσπιδέος. 

743---Τ69. ἨΜα]ιο, αι Ἰπίον ῬτοιπασΠος οπ ντα. ραρηπανογαί, 05ο Πέ Παρα οἱ οράθς 
Ἕλρεογιπα, Ἀοδίοτῖς ππαχίπ]ο νἰτίαιθ. ΥΠ νΙοίογες ἁοππππ τοδθιηΐ,---Τ47. Ἠσο {- 
οἴπογα. ποπ νἶκα 6956 ΠΙηίαπα αποία παίτοςς παπα αἀο]εκοσπίοπα Ο ν]γῖς οποῖς 1, 
οπγγῖθαα5 6σ5ο Ῥοβέατη πο Ἠο]απάα5 απϊάθτα 4ς 5 ρηράἰσανος 1-49. Οὐεαίς οἱ Έι- 
τγίι5 Λοιονῖς ΕΠ, νι]σο Ἰναῦιᾶ, τς κατα 75ο. δα ὐᾖιησίέ, Νορίηῖ, (ρτορίετ τοῦαχ 5ο, 
ηδίρπθ) Πάεπι Μοβοπος ἀῑσα: ἆᾳ φαἱθις ἀῑοίαπι αἆ Τοδ8.-.-Ί52. μέγα κράτος ἐγγυά- 
λιζε Ζεύς. Ῥαστα 5αρογίογο Γαο δαπί ΕΥ οἱ Παρ]επίος ἘΡθος πδηιθ αἲ ἵεγγα 5» 
Άπες Ῥευκθηι(ῖ δαηέ.--7 59, διὰ σπιδέος πεδίοιο Ῥθν οαπαριιπα ζάΐ1ύπη πὸ σπιδεε, σπίδιον, 
σπιδέον, τὸ πολὺ, μακξὸν εὐρύ.-- Τ58. ὄφρα ἐπεβήσαμεν ἵππους, ἐπεβιβάσαμεν τὰ ἅρματα, 

ἐπέβημεν Βουπρασίου, Ρουνοπίπας α 1Ώθια Βηργαδίιώη, Ῥείγαπι Οἰεηίαπι εὖ «ἰκιι 
ορρίάτη ν. Β. θτρ---7. τί ΕΙάϊ5 οα Εῖςςο Ίοσα ραΐοεῖ.---75δ6. οἱ αἆ Ἰοσυπα, ααῖ 4 {ἱ9ὴέ 
οοδἱς αρρθ]αίιιγ.---758. λίπον. Ῥιία Θ596 οί ἕκτεινώ, Καὶ ἔλιπον. Νὶνϊ ]ασθγθ. Ἱ. πηῖδ- 

Ίμέφει.] Γενᾶ, φύε, 749. ᾿Οδὰξ ἕλω Ενοσίχθων ἐσάωσεν.] Εἰ μὴ ἔσωσεν αὐ- 

οἴδας.] Τοῖς ὀδοῦσι τὴν γῆν ἔδακον θνή- τοὺς ὁ ταῖς ἀληθείαις αὐτῶν πατὴρ ΤΠο- 

σκοντε. 740. ᾿Ακτόρίωνε Μολίωε.] σειδῶ. ᾖἨἸ53. Δι ἀσπιδές πεδίοιο.] 
” Δ / ον ο να. ” 5 / ν ο / 
Ἄκτορος καὶ Μολιόνης παῖδες Ἐτέατος ᾿Ητοι ἐπιμήκους καὶ μακροῦ' η πλατεος 

καὶ Εὔρυτο. Κατά τµας δὲ, Μολιόνης καὶ περιφεροῦς. ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς ᾱ- 
Ν .. ” Ν ο». / Ἀ » ας. ο Ὠ / ντ] 

καὶ Ποσειδῶνο.. Ίσως δὲ μᾶλλον Μο- σπίδο Η ἐν ᾧ τῶν ἀγῃρημένων αἱ ᾱ- 

λίονας αὐτοὺς εἶπε πολεμικωὺς, ἀπὸ τῆς οσπίδες ἔκειτο. Ἰ54. Λέγοντες.] Συλ- 

κατὰ τὴν µάχην µολύνσεως οὐχ ὣς οἱ λέγοντες, συνάγοντε. Ἰ55. Ῥουπρασί- 

νεώτεροι, ὅτι ἡ µήτηρ αὐτῶν ἐκαλεῖτο ου.] Βουπράσιο καὶ ᾿Ἀλείσιον πόλεις τῆς 
Μολιόνη. ἀπὸ μητρὸς γὰρ Ὅμηρος οὐδένα "Ηλιδος. ἡ δὲ ᾿Ωλενία πέτρα τῆς αὐτῆς 
σηµαίει. Ἴ5ο. Βὶ µή σφωε πατὴρ χώρας μεγίστη. 757. ᾿Απέτραπεν.] ᾿Λ- 



τον. σα. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. ᾖἸδο---774. οοᾗ 

πάντες ὃ) εὐχετόωντο θεῶν Διά, Νέστορί τ᾽ ὠνδρῶν. 76ο 
ὣς ἔον, εἴποτ ἔην γε, µετ ἀνδράσω. αὐτωρ ᾿Αχιλλεὺς 
οἷος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται. ἡ τέ µε οἵω 
πολλα µετακλαύσεσθαι, ἐπεί κ ἀπὸ λαὸς ολήται. 

ὢ πέπον, ἡ μεν σοί γε Μενοίτιος ὦδ ἐεπέτελλεν 

ἥματι τῷ, ὅτε σ᾿ ἐκ Φθίης Αγαμέμνοι πέμπε' 76ς 

νῶῖ δέ τ᾽ ἔνδον ἐόντες, ἐγὼ καὶ δῖος Οδυσσεὺς, 
πώντα µάλ᾽ ἐν µεγάροις ἠκούομεν, ὡς ἐπέτελλε᾽ 
ΠΠηληος ο ἱκόμεσθα δόµους εὖ ναιετώοτας, 

λαὸν ὠγείροτες κατ Αχαιΐδω πουλυβότειραν. 
ενθώδ ἔπει) ἥρωα Μενοίτιον εὕρομιεν ἔνδον, 

δέ σε, πωρ ὃ Ἁχιληα" γέρων ὃ) ἱππηλότα ΠΠηλευς 

πίονα µηρίω καῖε [βοὺς Διῖ τερπικεραύνω 
αὐλής εν χόρτω' ἔχε δὲ χρύσειον ἄλείσον, 

ὃ”ἲ σᾶ ο 

762. Εοτίε οἷος βῆς ἀρετῆς. 77ο. νι]σ. µηρί’ ἔκῃε. 

«πα 6ο Ἡοδίοπι.---Τ6ο. εὐχετόωντο. ΟΙ δἰς Ῥπορτίς Ῥγεοον δί νοία [ασετο, πί Θ. 
346, 7. 6ἳ 8ῶρε: Πππο οκ φεπἰθητίο ποτ ἀεῦοτ 6356 Ἰαΐῖος ποξίο νοεῖνς βναίας 
Ἠαμοπί Ιπίος Ἠοπαῖπος πιαχίπιο Νεείοτί ουπα Ἰαπάίριςς αἱ Ἰπίογ ἆεος ον. α]σανί 
σα α ας αἆ Ἰοπηῖπος εί αὖ Ἠῖς αἆ ἆθος νειρογιπα νῖ (γαμοραζας, 5θΠδα, Ποπ ον 

Ππτε]Ηροηίία φαυΠίαις, οοπ5Βέμέο.. Τηβ, Χ. 304. Ηεοίον Ἐτο]απϊ θεῷ ὧς, εὐχετό- 
ὠὤντο, υοία εἰ Γαοϊεδαπὲ θ5ὲ Ῥτο φἰπαρΗοῖ, εαπα τί ἄθαπα οοἰοραπί, ΦΗτητηο οποτε Ία- 
Ῥευαπε. 

ΤἸ6---δοα. «ατα φιᾶ" ἴρ5θ Ῥπθς Ἰπνίτο ραΐτα Γδορεῖέ, οππα Ῥγ]ῖς δαῖς ααχίμο νεπῖτας, 
Νεδίος ομπι ΑολΙ]]ο οοςθ 5εάθηίο οοπιραταῖ, ἔππι Ῥαϊτοσ]ο ἵπ πιεπιοτίαπα τονοσας 
Μεπααϊ ραίσῖς Ργαοβρέαπα, ταξ πιοπ]εῖς οοπ5]κηαε 1]ο Αοἰλ]]επι τομεγοί: ἴεπιριις εσσθ 
πιπο, αξ 14 Γαοῖαί, α]ίθππηιε αὐ Αο]]α οὐέῖπθας νοηῖαπα, (10 αππηῖς θ]ας Ιππίας αἆ 
κπρρείίας Αολϊνί5 ξετοπάας ἵπ Ῥαρπαπι Ργοᾶραί.----761. ὧς ἔον, εἴποτ' ἔην Υ5) μττ᾽ ἀνδράσι. 
εἴποτε Ῥγο ὁπότε, ὣς ἔον, τοιοῦτος ἦν ἐγώ. Βο]ο]. Ὀτ. ἴα]επι ππθ Ῥγωσίαβαπα φπαπάο νετ- 
«αὔατ Ιπίες νίτος Εογΐο. Ἐπρεδϊία οσὲ Ἱι. ]. 5επτεπίία Γοπα]α Ἰα]α5 Ἰοηπεπά!, πο 
εθᾳθ α]ῆῖς ]ουῖς: ααέ Τ. 180.-- 762. οἷος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται. 1μ96 80]5 Ῥγο 5α υἰτεαία 
παιάθέ: πα]]ατα 5ας ισα ξῖ Επασζιπη αά αᾗος ρετνοπῖτο νι]: οα πος αξίας πι Ῥοπς- 
Ποϊνπα αΠογατα. ΤΠ Π. ατ. Ῥαΐτοσ]ας αἆ Αοπ]]οπα : αἰναρέτη, σίς σευ ἄλλος ὀνήσεται 

ὀψ{γονός περ, αἴ κε μὴ ᾿Αργείοισιν ἀεικία λοιγὸν ἀμύνης. 
76μ---δο2. Περείϊειιτ τες ες Απίομοπιθιϊοῖς. Ἡ. 6. ος ἴοπιροηίρας απίο Πίαάίς τες 

πεδίας: Νοκίος οἱ [Ἴγεκος αἆ Ῥε]ειπι ῬΗλίαπα νοποταπί, αἱ Αοπ]επι αἆ ἄτπια 5οεῖ- 
απάα ουπα Αολϊνί νοσατοπε. ἈΤεπιποταί τοὶ Ίσα [Ἴγαεες ἵπ Ἱεσαίίοπα Ἡ. ΙΤ. 252. 5ῇ. 
Αάοταί 6ο ἔθπιροτο ἵπ Ῥε]οῖ ἆοπιο Ἀοπωέῖα5 οαπι Ῥαΐποσ]ο Η]ο. Γποάηξ ἴπ 605 5ασγαπα 
Ῥαταπίες ἵπ απ]. ἨῬοπίρπο οκορρᾶ τπαπάατα εχροπιπί: Ῥε]θις οἱ Μεπαωῦας, αέ 
Αολη]ες οππα Ῥαΐτοσ]ο απππα. 5απηαῖ, απηιπηῖ, οἱ β]5 Όοπα οοηδί]ία εἔ πιοπῖία Ἱπρει- 
Ώαπε, Ἐπρεταί αιίοπα ἠοπαπς Οραπίε αά Ῥε]ειπα, οοφπο Β]απι αἀάικεταί ορᾶῖς 
τοπ ΟΊΥΕΟΠΥΠΠΟ πεεαϊο: οξ. Π. Ψ. ὃς. 5ᾳᾳ. Αροβοα. ΤΠ. 1. Ε. οἱ 005». Βομο]. αἆ Ἡ. 
Μ.1. Π. 14. Ψ. 86, 87.---Τ64, 5. ὧδ ἐπέτελλεν. τθβῖε αἆ Ἠου 1Π. Ἴ8ᾳ4. Σοὶ δ αὖθ ὧδ' 
ἐπέτελλε. Ἰπᾶς Τ66. ἀῑσᾶς Βάεπι Εαοῖς Νείος, οτι πιοπῖία Ῥαΐσὶν 1ρ5ε φαΐ ααπίρης 
αιάϊνίςεο Ῥτοβίθαασ.---771, 2. Οπιπίπο: Ῥε]εὰς 5αοτατα Γαοἰθῦαί.----7Τ2- αὐλῆς ἐν χόρτω 
ΟΠΙΠΙΠΟ Ῥτο ἐν αὐλῇ, 3ΠῖθΘ εΡᾷες. 5εἁ Ἠαβθραί απ]α ππάγαπη Ἱαρ]]ίς οὐ ποζατη, απῖ Ῥτο- 
Ρεῖε ὁ χόρτος 5ουπΠά Πα ριαπηπιαξίοος. φοτίογο η εδ πετρα, Ραρα]απα. ΤηΕ. Ω. 04ο. 

πέτρεπεν. ᾖἼ6τ. Ὡς ἔων.] Τοιοῦτος ἦν. σασθαι.] Ὕστερο ἀπολλυμένων ὄχλων 
762. ᾽Απονήσεται.] Ὄνησιν ἕξει, ἐν ᾱ- µεταµελήσεσθαι. Ἰ73- Αὐλῆς ἐν χόρ- 

πολαύσει γενήσεται. 763. Μετακλαύ- τῳ.] Ἐν τῷ περιφράγµατι τῆς αὐλῆς. 

ΟΡ. 1. 97 



ο98 ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 774 ---7ο2. ΠΒ. σας: 

΄ ο) [ον ο ῃ » ΄ « πα 

σπένδων αἴθοπα οἶνον επ αἰθομένοις ,εροισι. 
”.. Δ 5 ν κ [Ὀ, ΄ α.. ο 34 

σφοί µεν ὀμφι (βους έπετον κρεα, γω! δ) ἔπειτα πρ 
” »ς / Ν πριμ 2 ΔΝ 

στημεν ενι προθύροισι. ταφων ὃ αγορουσεν ΑΧχιΙλλευς, 
5 σ/ Ν ε Ν κ ασ, Ὁ π 5/ 

ες ὃ ὀγε χειρος έλων, κατα ὃ ἐδριάασθαι ονωγε, 
/ . τσ ΄“ τε ΄ 5 

ζείια τ ευ παρέθηκεν, ἅτε ξείνοις θέµις ἐστή. 
ον ᾽ 3 / ω) 

αυταρ επεὶ τάρπηµεν εδητύος ἦδε ποτητος, 
οί » Ν / 5 απορια κε 

ἤρχον ἐγὼ µύβοιο, κελεύων ὑμμ ἅμ έπεσθαι. 78ο 
κ ' ολ ιν . 5 ή Ω 

σφω δὲ μάλ ἠθέλετον, τῶ ὸ αμµφω πολλ επέτελλον" 
Ν τ 5 ΄ ”5 ο... 

Πηλευς µεν ὦ παιδὶ γέρων ἐπετελλ ᾿Αχιλή!, 
σλ ” ε , πι] ”/ 

αιιεΝ ὠριστεύει, καὶ υπειροχον εµµεναι σολλων 
” σΑ ο 5 ΄ ”/ « 

σοὶ ὃ αὖθ ὧδ ἐπέτελλε Μενοίτιος, Άκτορος υἱός᾽ 
΄ σον ” λ « / α . κ 

ΤΕΧΥΟΝ εµιον, ΎΕΥΕΗ μεν ὑπέρτερός εστι Αχιλλευς, 7δς 
7 νοκ τα μα ώς 

πρεσβύτερος ὃε συ ἐσσί (24η ὃ ογε πολλον αμεινων' 

ὀλλ᾽ εὖ οἱ φῶσθαι πυκμον ἔπος, ᾖδ᾽ ὑποθέσθαι, 
« ς λ » 3” 

καί οἱ σημαίνει ὁ δὲ πείσεται εἰς ὠγαθόν περ. 
ον » ΄ |. ς ΄ Ν / ” ο) ς] ν 

ὡς επετελλ ο γερων, συ δὲ λήθεαι ἀλλ ἔτι καὶ νυν 

ταῦτ᾽ εἴποις ᾿Αχιληϊ δαίφρονε, αἱ κε πίθηται. 79ο 
. απ’ Αα. 5, ς Ἆ ῥὲ 3 

τίς ὃ οἱ, εἰ κέν οἱ, συν δαίμονε, θυµον ὀρίναις 
΄ 3 δν Νν . » ς 

παρειπῶν ; ὤγαθη δὲ παράίφασίς εστιν εταίρου. 

774. αἴθοπα Γοἴνον. 777. ἑδριάξασθαι Ῥεηί]. 7δτ. να]ςρ. σφφ. 
782. μὲν Γῷ. 756. Ἐπιενᾶ. σύ γ ἐσσί. 787. Εοι---πυκμὸν Εέπος. 

7868. καὶ [οι 70ο. ταῦτ᾽ Εείποις ν. Ουςς, 701. τίς [οἳδ., εἴ. 

αὐὖλῃς ἐν χόρτοισι. Ἐν Ῥϊπάαν. ΟΙ. ΧΤΠΙ. 62. ἄε Ίεοπο ἈεπΙθΟ Ἰζόρτοις ἐν λέονπος. Τηνθγκα. 
ταίῖοΠς 5ἩΡ. Ε. 138. αὐλῆς ὑπεράλμενον. θταῦ 4Οίιπα ΡΓΟ τεῖχος πῆς αὐλης. ἈΒΟΓΙΠΝ 
απΐθπι Πεναί 5) ἀἷο 1 αππἷας πάθοηιιθ τὰ πρόθυρα αιπῖ αι] αἱ αΠφιιοίῖες {πι Οάγλεεα. 
---]]ς. ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρία. ἀμφιέπειν, περιέπειν, πιληϊκίγαγε, ἀμβιπονεῖσθαι, ΟΡΕΥάΠΙ αα- 
Ἰήδεγο, Παρεϊπιϊ5 ἵπ το 5αογα, Ὁἴοίίπια ἀθοογίαπάα οἱ ἵπι ρατίον φεοαπάα» αιιοά Ππίε]]σος, 
»ἱ οοπ/εγας ΙπΓ. Σ. 550. Ψ. 167. Ω. 622. 04. Θ. 6τ. Τ. 421.--- 776. Βαὐβίκίιπί αἀγεῃ- 
ἰαπίες ἵπ Εοπῖρας απἷωτ ταύ Ο4. Α. το. Δ. ο. 6 αἰ. ΟΙ. 5αρ. 1. 103, 4.---ΤΤ7. εἰσηγε 
δὲ, ἑλὼν (ἡμᾶς κατὰ) χειρὸς, καὶ Ίνωγεν ἡμᾶς καβεδριῶσθαι Ἡ. καβέζεσθαι.---Ί18. ἆ θέμις 
ἐστὶ παραθεῖναι ἔνοις, Ἰ. 6. τὰ ξένια.----Ίδο. Ἱοτίαζα» νο» ἄπο, ΑαἰίΗεια οί Ῥαΐτοσ]άπα, ας 
της οοπηαγοιηϊπί αἆ οχρεδΠίοποπι Αολίνογιτη, τὼ δ' ἄμφω, Μεπαξῖας εἰ Ῥε]ειις. 

78... ΑΠῑιά παοπίιπα Ῥε]οί [Ἴγδοος πποπιογανεταί 1. 254- δ---- 785. γενε ὑπέρτερος 
4ιρΡθ α ἄθα Πα, οἱ α «ουθ οππάΙς: 1ΠᾷΘ Διογενής. πρεσβύτερος δὲ σὺ ἐσσί. Ἠΐπο 
ἀποία οοπιηθηία 49 α]ίογο ἐραστῇ, 3]ίογΟ ἐρωμένω. Ῥοχτο βίῃ δ) ὄγε. δαπιο φάει ἐῑζε 
Ροτίῖος δὲ: {μι {απιοπ Ἰ]άπα Ῥγιδθπίου πποπθ. (ἔπος οδὲ πποπΙιη1) οἱ οἱ οοηδα]ε οὐ Ῥγα»- 
αἱρο: αἲ Ί]ε οὐέοπιρεγαΒζ. εἰς ἀγαθόν περ Τ88. ὑπ γεῦιι Ποπεςὲν φιζάεπι νθὶ οετίε, τιῖ 
Έκτη. τθσίθ γθυζ.---701. σὺν θεῷ. αππιπθλ{ο ἄεο. αἲ 1. 490.---792. παρειπὼν 6ἱ παραίφασις 
46 Ποτίαία οἱ δα8δΗ. αἱ Μ. 240. εἰ αἱ. 

Χόρτοι δὲ οἱ τρόχαλοι. ᾿Αλεισω.] Ἔκ- "Ύμμε.] Ὑμᾶς. 755. Γενεῇ ὑπέρτε- 
πωµα, ποτήριω. Ἰ74. Λἰθομένοις.] Και- ρος.] Τῷ τοῦ γένους ἀξιώματι κρείσσων. 
οµένοις. 775. Σφῶι.] Ὑμεῖς. Ἔπετω.] "ΗΒ, νεώτερο. Ίωνες γὰρ ὑπέρτερον, τὸν 
Περὶ αὐτὸν ἠσχολεῖσθε καὶ ἐνηργεῖτε. νεώτερο». 787. Ὑποθέσθαι.] Ὕπο- 

779. Τάρπημεν.] Ἐκορέσθημεν. Ἴδο. ῥδεῖξαι, συμβευλεῖσαι. Ί02. Παραί- 



πτΕ. Ἡ; ΙΛΙΑΔΟΣ Λ. Τοᾷ---διο. σ5ο 

εἰ δε τυα φρεσὺν ἦσι θεοπροπην ὠλεείνει, 

καί τινα, οἱ πὰρ Ζηνὸς ἔπεφραδε πότνια μητηρ, 

ἀλλά σέ περ προέτω, ἅμα δ᾽ ὤλλος λαος ἐπέσθω 705 

Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι φέως Δανοσισι γένηαι" 

καί τοι τεύχεα καλωῶ ὁότω πόλεμόνδε φερεσθαι" 

αἱ κέσε τῷ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Ίρωες, ἀναπγεύσωσι 9) ἀρήΐοι υιες ᾿Ἄχαιων 

τειρόµενοι" ὀλιγη δὲ τ' ἄνάπνευσις πολέμοιο' δοο 

ῥεῖα δε κ᾿ άκμητες κεκµηοτας ὤνδρας ο αὕτη 

ὥσαισθε προτὶ ἄστυ γεων πο καὶ κλισιόων. 

ὋὪς φώτο᾽ τῷ δ) ἄρα θυμὸν ἐ ἐνὶ στήθεσσιν ὁ ὄρινε᾽ 

(ή δὲ θεεν παρα, ας επ᾿ Αἰσκίδην ΑχιλΊα. 

ἀλλ ὅτε δη κατο, νηας Ὄδυσσηος θείοιο δος 

ἵδε θέων Πάτροκλος, | να σφ ἄγορη τε θεμεις τε 

ην, τῇ δ καὶ σφι θεών ἐτετεύχατο βωμοί; 

ἔνθα οἱ Εὐρύπυλος βεβλημόος ὀντήβολήσε, 

Διογενῆς Εὐαιμονίδης, κατα μηρὸν ὀιστῶ, 

σκάζων, ἐ εκ πολέμου" κατω δε νότιος ρεεν ἵδρως 8ιο 

793. φρεσὶ [ῇσι. 704. τινά [οι. 708. Είσκοντες. 

8ο2. προτὶ Γάστυ. 898. ἔνθα Εοι. 

793, 4- ἨῬαδο Ἱπβοτία, ατα ρθγπποίις Αοἰ]]ας, οϊατηςί αὖ γα τοπιδν]ε, {Π1ΕΠ ἴπ 
Ῥαμπαπα ποπ Ῥτοθας: πποπίζαπα ππαϊσῖς, αποᾷ Ίατα 1. 41ο. ἴρ5ο Αολί]]ες αάνετςις [Ἴ]γ5- 
«οπη Ἱοραίπα πηθππογανεγαῖ, [0γ6 96 ὑτονῖς εδνῖ, οἱ νΙτίαϊο οἸπθγθ νοµί. Ὦε Ἠ]8 ν. αἆ 
Σ. δ. δη.----706. αἲ κέν τι φίως. ὠφέλημα αἲί Ειδίαίλμ. ο, 54Ρ. Ζ. 6. οἱ Θ. 252. ἃ 66Π8- 
τα] ΠΟΠΟΠΕ, φῶς, 88115. οἳ, Π. 30. 05.---Τ0Ν8. σὲ τῷ ἴσκοντες, Ά]α5 ἐίσκοντες, εἰκάζοντες. 

---]90, δοο. ὀλίγ δὲ π᾿ ἀνώπνευσις πολέμοιο ΔΙΙΡΡΙ. γένηται ιὲ Τ. 20{. ὁππότε πις μετὰ 
παυσωλὴ πολέμοιο γένηται. ΊἴθΓΙΙΠΙ ΤΠ. 43. Σ. 291. Ἀπηϊμίει Π. 760. πάταγος δὲ πε 
ἀγνυμενάων. 

δο.. αἲ δ. Ῥαϊτοσ]ας αἆ Αοπί]]οπι Ῥτορετο τοσα ἵπ νία ἵπ Ῥάγργ]απα ἠποῖαῖς, 
να]πογαίηπα 6 Ῥασηα τοοεἀθηίθπα: 6[κηιις πηϊκογαίίοπθ τηοέας πποζαπα Γαοἳ5 60 εἰ ἴεῃ- 
τοτῖαπα ἀπορπάο οί να]πεγο ποτε ος ΧΝοπ οσο αά Ῥαϊτοσ]ατη τοᾶῖὲ Ῥοεία, ϱΙΠΠ(1Θ αἆ 
Αολ]οπα Ρετάιιοῖέ, πῖςὶ Ἡ. Π. Ῥν.  Ππίοτθα τος Αοπίνογαπα αἲ 5ΙΠΗπΙ Πα ἰδογπθη αᾱ- 
ἀπεία εκροπίξασ, οπή ρσα οπδίτα οπρία εσκεπί α Ττο]απϊς, Οτι οκηιϊδίίο ααζεπα Πιιά]- 
οἵο Ῥοθία Ῥαϊτοσ Ἰπσεπίαπα πηῖίθ, Ἠππαπαπη, Ῥθπεγο]πι οοπιππθηάαί Ἠαο ἘπτΥργ] 
αηϊκθγαίίοπθ, οηγα δὲ 5ο]α[ῖο. 

δος, 6. Ύευδας ποίαῖ]ος Ῥτορίος κἴέαπα Ἰοσογπη.  [γδείς Πανες σίαπέ ἵπ πηθαῖἶα 
αοῖες αριά ος ἀγορή τε θέµις τε---καὶ βωμοί. ἸὨφί Τογαπα, Ἰουἳς5 Ῥαβ]οι5, 41Ο 60ΠΥΘ- 
πἰαπὲ Αολῖνί, πα οοποῖοπθπα Ἠαδεπάαπα, αδῖ πεάθηέ τοσες δἱ οπ]]ςδας Ἱπάῖσαπε, αίαιθ 
οὐίαπα 5αοτα Βαπί.---δοδ. ΕιώΥΡΗΙς: πι πο δαυδΗίετας Ῥοθία 5ιιρ. Ροδὲ 504---5οΙ. 

φασις.] Συμβουλία, παραύεσις. Ἑταί- σκετο, καὶ τὰ δικαστήρια ἐγίγνετο. 

ρου.] Ἡροσυπακουστέον, ἀγαθοῦ φίλο. δο7. Τῃ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο 
794. ᾿Ἐπέφραδεν.] Εἶπε. ᾖἼ7θ5. Ἡρο- βωμοί. Ὅπου καὶ τῶν πλευσάντων ἕ- 
΄ / ” / / .» λ έτω.] Προπεμψάτω. ᾖἸ908δ. Ἴσκοντες] κάστων πατρώων θεῶν βωμοὶ κατεσκευ- 

Ὁμοιοῦντες. 8ΟΙ. ᾽Ακμῆτες.] ᾿Ακοπί- ασµένοι ἦσαν. 8ο8. ᾿Αντεβόλησε.] 

αστο. δο6. Ἵνα σφ' ἀγορή τε θέµις Συνέτυχε δΙο. Σκάζων.] Χωλεύων. 
τε.] Ὅπου αὐτοῖς τά τε ὥνια ἐπιπρά- ἩΝότιος.] 'Ὑγρός. Η., πολύς. Ἐκ τοῦ νο- 
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σ340 ΙΔΙΑΔΟΣ Λ. 811---642. ΠΡ. τή 

ὤμων καὶ κεφαλής" ὠπὸ ο έλκεος ἀργαλέοιο 

αὐμα μέλαν κελάρυζε" νόος γε μὲν ἔμπεδος ἡ ΕΥ. 

τὸν δε ἰδων ὦ ῴκτειρε Μενοιτίου ὄλκιμος υἱὸς, 

καί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενο ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Α θειλοὶ, Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ µέθοντες, δις 

ὡς ὥρ' ἐμελλετε τηλε φίλων καὶ πατρίδος αἴής 

ἄσειν εν Τρούη ταχέας κύνας ἀργέτι δημῶν : 

ἀλλ ἄγε μοι τόδε εἰπε, Διοτρεφξς Εὐρύπυλ' ἥρως, 

ἤ ῥ᾽ ἔτι που σχήσουσι πελώριον Έκτορ ᾿Αχαια, 

Ί Ἴδη φθίσονται ὐ ὑπ αὐτοῦ δουρὶ θαμέντεςς 82ο 

Τον ὃ᾽ αὐτ' Εὐρύπυλος πεπνυµένος ἀντίον ηύδα 

οὐκέτι, Διογενες Πατρόκλεις, ὤλκαρ Αχαιών 

ἔσσεται, ἀλλ ἐν νηυσὶ μελαίησι πεσέονται- 

οἱ μεν γαρ δη πόντες, ὅσοι πόρος σαν ὥριστοι, 

εν ηυσὶ, κέωται βεβλημθοι, οὐτώμενοί τε 825 

χερσν ὕπο Τ βώων' των δὲ σθένος ὅἷ ο αἰέν. 

αλλ ἐμε μεν συ σοόωσον, ὤγων επὶ νήα , µέλαιναν' 

μηρουὺ δἱ ἔκταμ. ἐϊστὸν, ἀπ αὐτοῦ ὃ αἷμα κελαινον 

νιζ᾿ ὕδωτι λιαρῷ. επὶ ὃ ήπια φάρμακα πώσσε, 
εσύλα, τώ σε προτὶ φασὶν ᾽Αχιλλήηος Φεδιδάχθαι, 83ο 

ον Χείρων ἐδίδαξε, δικαιότωτος Κενταύρων. 

ἑητροὶ μεν γαρ Ποδαλείριος, ἦδε Μαχάων, 

813. τὸν δὲ Ειδών. 814. [έπεα. 818. τόδε Ρειπέ. 

να]πογαίο ςαρ]ίία Αἰοχαπάτί,---513. νόες γε μὲν ἔμπεδος Πεν. ποπάυπα νΙτῖριις ἀε[ίοσσγαί, 
πθο ἀθλιιήαπα ρᾳδδας. εγαῖ.---δ16, 7. ἄτανιίοτ ἀῑσία Ῥτο: ἑία Γυγιπι, ιΓααἶο, εγαῖ, 
υο ῥγουιῖ α ραϊγία απἰε ΊΤγο]απι οὐσιπιὔεγο/ Φποὰ ἵπ οοπίτατίαπη νεγας τρις: 
Ο {εγφιιο φιαίογφιιε θεα, Οι απίε ονα από Ίγο]ώ στιῦ παπί αλίς (οπιέφίέ 
οργείεγε /---δ23. οὐκέτι ἄλκαρ ᾿Αχιαιών ἔσται, (ᾳιιοά Ίαπα Ἠ. Ἐ. 644. νά πιας) ἀλλ) ἐμ- 
πεσοῦνται νηυσὶν, 80. αὐτοὶ, Γιςζεπιαιώπι ἐρεῖς εγἰέ πι οακίγα. Ἀὶο αΠδῖ «ποηιθ αοοἰρίθ- 
4 σπα, τέ Β, 1715. Μ. 125, 6. το]. Ο. 62. Ρ. 630. νά πιδᾳιιθ Ίατη δα. 1. 235.---- 526. 
σθένος ὄρνυπαι αἰεὶ, Ἡ. 6. ἐγείρεται, διεγείρεται. αὔξεται τί Ἀο]οὶ. Ὀσ. Ἰάεοηαε Ροίεπς, 
οπαπα ἀωγαί, μένει. 

Όρο, 831. Ίμουις 4θ 0Ἠτοπο, 6116 πιαρ]ςίο Αολῆ]]Ι5, 5α]έοπα ἵπ αγία πηθύΊσας παπα 
οὐ ποαία5 οταί α Ῥπωπίορ 1. 451. 8ᾳ. Ῥτορίος παγίλογαπα νατ]είαίοπι ποίαδ]]ς. ο. Ἀγο]- 
Ίσα. ΤΙ. τ2, 6. εί αἲ ο. ]. Οὺ5.. Ὑπθπιπα ομταπάογαπα Ῥοπίαπα ΟΜΙγοπθπα νά ἴπηιις 
Ίαπα Δ. 210.---822. ᾿Ιητροὶ μὲν γὰρ---τὸν μὲν, παπι φιιοᾷ αἲ πιεαίου (οἩΙταχρος) αὐϊεί- 

σεῖν τὸ σῶμα γιγνόµενος. δΙ2. Κελά- ”"Αλκαρ.] ᾽Αλέξημα, βοήθημα. δ260. 

ρυζε.] Μετὰ Ἴχαυ ἐφέρετο. ὅ ἐστι, πει- ᾿Όρνυται.] Διεγείρεται, αἴξεται. 950. 
ὥς ἀναφερόμενος Ίχει. 8δΙ7. Ασευ.] Λιαρῷ.] Εὐκράτῳ. Χλιαρῷ. 881. Δι- 
Κορέσειν, πληρώσενμ. ᾿Αργέτι δημῷ.] Ἱῷ µκαιύτατος Ἠενταύρων.] Τὸ ὑπερθετικὸν 
λευκῷ Ἀίπει. 81Ο. Σχήσωσυ.] ᾿Ἐπί- κεῖται ἀντὶ ἀπολύτου, ὅ ἐστιν, ὁ μόνος 

σχωσι, Κωλύσωσω. 9820. Φθίσωται.] ἐν Κενταύροις δίκαιο. "Όμοιον δὲ τούτω 

᾿ΑἈναιρεθήσονται, φθαρήσωται. 22. τὸ, Μελάντερε Ἰῦτε πίσσα. 842, Ἰ- 



ΤΙ8Β. Χ]. ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 841---θ/7. δ41 

τὸν μεν ενὶ κλισίησιν θίομαι ἔλκος ἔχοτα, 

χρηϊζοντα, καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἠήτήρος, 

κεῖσθαι ἑ δε εν πεδιῳ Τρώων μένει όζον ” Άρμα. 815 

Τὸν δ) αὖτ ε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός᾽ 

πῶς τ΄ ἄρ) ἔοι τάδε ἔ εργα; τί ῥεζομεν, Ἐθρύπυλ' ἡρως : 

ἔρχομαι, ὀφρ ̓ Αχιληϊ δαίφρονι “μύθο ἐ ενίσπω, 

ὃν Νεστωρ ἐπέτελλε Τερήνιος, οὖρος Αχαιών" 

ἀλλ οὐδ ὡς περ σεῖο μεβήσω τειροµένοιο. δ4ο 
υν 

Ἡ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ο ἄγε ποιμένα λαων 

ες κλισίην. θερώπων δὲ ἰδὼν ὁ ὑπέχευε βοείας. 

ἔνθα με ἐκτανύσας, ἐκ μηρου τµνε μα χαίρη 

ὀξυ [βέλος περιτευκες" ὠπ᾽ αὐτου ὃ αἱμα κελαινὸν 

νήζ ὕδατι λιαρῶ. επὶ ὃοε ῥίζαν βόλε πικρην, δής 

χερσὶ διατρίψας, ὀδυνήφατον, ἤ ἤ οἱ ἁπάσας 

ἔσχ᾽ ὀδύνας' τὸ μεν ἔλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ αἷμα. 

836. προσέξειπε. 837. τάδε Γέργα. 842. δὲ Ειδών. 846. ἤ ἔοι. 

Βοφιιίέας νς. 835. ὁ δὲ---μένει Άρπα. ὑπομίνει µώχην.---83Τ. πῶς τ᾿ ὦρ ἔοι πάδε ἔργα, τοῦτο 
πρῆμα. πῶς τοῦτο γένοιτο ἂν, νθὶ γενήσεται, 4110 οναᾶοπὲ τον 2 οιΠά ἆς Ἠϊς Πεῖ |---δ43. 
Ένθα µειν ἐκτανύσας. Σθῳιεηῖῖα εά Ῥαϊποσ]απα τοῖς: ΠΟΠ αά θεράποντα.---δ4. βέλος περι- 
πευκές. ἐχεσευκὲς Α. 51. πικρόν. δριµύ. ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρήν. Ιπίο]]ρο ταάῖσθπα ἐπίατη, 

ἵπ ρα]νογοπα πιοζΙσαζατα δολαίαπας τοπηθαπα Ἡ. 1. δγρίραπα. 

Ἠτροὶ μὲν γάρ.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἰατρῶν μὲν µενον, µεταπέµπεται αὐτήν. γὰρ ἂρ- 

γάρ. ᾿Ορθὴ ἀντὶ γενικῆς. 834. Χρη- χαία ἰατρικὴ ἐν βοτάναις ἦν. "Ἠτοι, εἰ- 
Ἰζωτα.] Χρήζοτα. 837. Πῶς τ ἄρ κὸς αὐτὸν ὡς ἰατρὸν ἐπιφέρεσθαι πρὸς 
ἔα.] Πῶς τοῦτο γένοιτ᾽ ἄν. Θ4ο. Με- τὰς ἐπικαίρους χρείας. Ἡ ὅτι ἐκ τοῦ 

θήσω.] ᾿Αμελήσω. δ42. Ὑπέχευεν.] πεδίου ἀνείλετο αὐτήν. ἘΕζήτηται δὲ 
Ὑπέβαλλεν, ὑπέστρωσ. Βοείας.] Δέρ- } τὸ, ὁποία ἦν ὅλως ἡ ῥίζα, ἧς αὐτὸ εν, ρωσε. ὮΒοείας.] Δέρ- καὶ τὸ, ὁποία ην ὅλως η ῥίζα, ῆς αὐτὸν 
µατα βοῶν. βύρσα.. 843. Ἑκταν- κατέπασσε. ἸΚαὶ λέγονσιν, αὐτὴν εἶναι 
σας.] Ἐκτείας, ἁπλώσας. 944. Πε- τὴν καλουµένην ἀριστολοχίαν, ἣν καὶ ἴ- 
ριπευκές.] Περισσῶς καὶ πώνυ πικρό. σχαιμον καλοῦσι. 946. Διατρίψας.] 
845. Ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρήν.] Ἐπε- Ὦρίψας, λύσας. ᾿Οδυνήφατον.] ᾿Οδυνῶν 
βαλεν, ἐπέπασσεν. Πρὸς δὲ τοὺς ζητοῦν- παυστικήν. δ47. Ἔσχεν.] ᾿Επέσχεν, 

η) τ α εν ε ΄ 4 . / Γ. [4 

τας, πόθεν εἶχε τὴν ῥίζαν ὁ Πάτροκλος, ἔπαυσεν. ᾿Ἑτέρσετο ] Ἐξηραμετο. 
ἔστι λέγει», ὅτι, Ἠτοι, κατὰ τὸ σιωπώ-- 



Ῥις Ακ 

ΡΑΨΩΙΔΙΑ Μ. 

ΑΒάΟΓὉΌΜΕΝΤΟΜ. 

ΦΡΩΙΤΙΠ ἤ τειχοµαχία, 6119 ποπηῖπθ αἵαπη Ἠβοχ Πο αριιά νοίογος 1π- 
κοπρΙέατ. ΟΠ Α]ασσπι ο Ῥασπα, Ῥασπαπάο {αππθ, γουθβδίς5ο 5ΠΡ. Δ. 
πδαιιο αἆ σο5 παγταίαπι θ9δοί: παπο Ἱπίτα να, Ῥορία ΠΙΙΓΗΠΙ, τεῖχος, 
αρρε]]αί, το[ασί5εο Αομίνος αρρατεί ν. 4. Ππίοτροπίίαγ πατταβίο 4θ να]]ο 
αΠοπαπάο αθο]οπάο---33.. ΤἘτο]απϊ αἆ ἔοβδαπα απ{ο να]]απα ἁποίαπα 6ΟἩΠ-- 
κ πζοταπί, που αποπποᾶο οαπα {πα]οογεπί Παροβαπί---σο. Ῥο]γάαπιαπίο, 
Ῥαπί]μοῖ Ε. πιοποπ{ς, ρτοπιασΒΙ οπττίβ5 τοΙοῖς Ῥος1ίος, οορΙ15 Ίπ απΙπα ο 
{αχπιας ἀρδοτΙρίῖ5, 5προγατο Γοβδαπι αΠΏΗΠΙΠ(ΙΥ----Το7. 1ΠΊ5 Αδῑς, Ηγτ- 

ἴαοἳ Γ. α Ίωνα Ῥατίο οπστα Ῥοτίαπη ΙπνολΙέατ, αἲ Ύπαπα τπτ Ῥο]γραίον οί 
Πμοοπίθιαπα Παρίήμας (Β. 749. 5ᾳ.) Ιποϊά(ς, απ Ἱπιροέαπα Ἠ]ας πσπησ» 
κακπεηί. Ἠοδίκθ θα αῖς 4ποαπς ]οοῖς Γοτίον ορίοτῖς Γγο]αποτα {αγ- 
ΠΠΙΚ----Τ94.. (Ύτα (πτηιαπι ἀπιοῖς Ἠοσίος, ἰπδίτο απσσ]ο (ογγῖζς Ῥο]γ- 
ἆαπιας, π{ α ϱΟΠΒΙΙΟ ἀθεῖδίας, βααςεί----239. αἲ ἨδοίοΥ πιοπΙῖ5 Ἠαιιὰ ἆο- 
{οτεῖζας να]απα ορρασπας: απο Αολνί Γοταίοτ (ποπίας, Ά]αςς Πίος 
6ος Ποτίαία οχοϊαπδτις---280. Θα Ῥατίο (πσππαπα Βαγρεάοπ ἀποθραί, 
ΡΣΙΠΙΟΡ. 5οσθδδας ορρασπαίϊο Παρα. 5 άΙαπουπη Ποτίαίις σταν]ίαος 
Αομίνος αγσοί ;----339. ἸΜοποδίμεις Α]αοσπι Τοἱαπιοπίαπα ου Τομστο, 
α{ 5181 δαΏνοπ]απέξ, αγοθσδῖξ, απ 1 θς κα ρνοπϊοπριις Βατροάοπῖς βαδποίασ 
Ἰπηροίας, απἲ Ίππι ρίππα να] ππάανοτας, ἁἴπαπο Γοτίππα Ιποστία Ῥας- 
παίιΓ---436.. Αί ἩΗοοίοτί σ]οτία παθ]οτῖς βΠοοθδιΙς βοτναία ογαῖ; 15, 
απα ρασίο (παπα ἀπσσβαί, οπή Ά]ακ Τε]απποπῖας αἆ ΜΠοποκί]οιπα νο- 
σαΐις οδοί, Ῥοτία γα]]1 καχὶ ασ ταρία Ἱτῖς, Αολνίς αἆ πανος {- 
σϊοπίΡης---- 71. Νιάσπίας πππο αλ] αΠῖς Ἰοσῖς, αἀθοφιιο Ῥαγροάοπ, αδί 
να]]απα ]αρο[ασίανοταί, ΙΤ1556. 

Ῥοογιπη Ἰπίογνοπίέας Ίου ἵπ Ἠβγο ππ]]ας ολ, πῖςΙ ᾳΠαίθηις ασ ΙΙ 
α 4ονο οΡ]αίΙπη οδί 20ο δά. οἳ {ΠΡΟ νοπίοταπα αἨ Ιάα ἵπ ΑομΙνος 
πηοίπι5 252. 8. ΊΠΟΧ 4ποβ116 βαχίπη ππαπα Ἡοοίοτῖς Ἰοναίαπι 5ο. Ἠας 
{απιοπ. ογπαπηθηία Ῥοῦίας Παβοπάα δαπΠέ.. Φος απίοπι ορίκοςπα, πθδοῖο 
ππάθ, Ἰπεογροπίίατ ἆς να]]ο αΠπαπᾶο α Νερίαπο εἴ ΑΡρο]πο ογποπἆο, 
αᾱ 5εᾳπῖοτα {οπιροτα βροσίαῦ. 

Πηδοτίρία οσα τμαρδος]α ἡ τειχοµαχία. 

ὝποθΘΕσΙΣ ΤΗΣ Μ. ΟΜΗΡΟΥ ΡΑΨΩΙΔΙΑΣ. 

η 
ΑπομλντΕΣ οἱ Τρῶες τῶν ἵππων, διαβαίνουσι τὴν τάφρω, καί τοι ἀπαισίου 

αὐτοῖς φανέντος οἰωνοῦ" καὶ εἰς πέντε τάξεις διαιρεθέντες, προσβάλλουσι τῷ τείχει 

τῶν Ἑλλήνων. Ἓνθα Σαρπηδὼν ἔπαλξιν κατασπᾷ, Έκτωρ δὲ λίθῳ βαλὼν τὰς πύ- 
λας, ἐπέβη ταῖς ναυσὶ, καὶ οἱ ἄλλοι σὺν αὐτῷ πάντες Τρῶες. 
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, Μῦ Τρώων παλάμῃσι κατήριπε τεῖχος ᾿Αχαιῶν. 

Σ ὁ μεν ἐν κλισίησι Μενοιτίου ἄλκίμος υἷὸς 

ἰατ Εὐρύπυλον βεβλημένον: οἱ δὲ μάχοντο 

Ἄργειοι καὶ Ύρωες ὁμιλαδον, οὐδὶ ὧρ ἔμελλε 

τάφρος ἔτι σχήσειν Δασών, καὶ τείχος ὕπερθεν 

εὑρυ, τὸ πομήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δε τόφρον 5 

ἤλασων' οὐδὲ θεοῖσι δόσαν κλειτας ἑκατόμβας" 

ὄφρα σφι πώς τεθοας καὶ ληΐδα πολλῆν 

εντὸς ἔχον ῥύοιτο" θεών δ᾽ άεκητι τέτυκτο 

ἀθανάτων' τὸ καὶ οὗ τι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ηεν. 

ὄφρα μεν Ἕκτωρ ζωὸς ἔ ἔην, καὶ μην Ἄχιλλευς, 1ο 

καὶ Πριάμοιο ὤνακτος -ὠπόρθητος πόλις ἔπλε, 

τόφρα δὲ καὶ μέγα τείχος Αχαιών ἔμπεδον Ἡ ηεν” 

αὐταρ, ἐπεὶ κατὸ μὲν Τρώων θώνον ὅσσοι ὥριστοι, 

2. νιι]σ. οἳ δ ἐμάχοντο. 
9. να]ς. τῷ κ᾿ οὔτι. 

8. ἀέκητι. ο] οἱ ῥύροτο. ν. 4ε Ὀϊσαπιππο. 
11. Πριάμοιο Γάνακτος. 

1---35. Ἠθάϊς ροδία πα ραρπς Γογίιπαπα εκροποπάαπα: Οπππηαθ Ίαπι Ἱπίτα να]]απα 5θ 
56 τουθρῖαδοπί Αολῑνῖ, οτ]ας οχρασπαΙοπθπα ραπ]]ο ροδὲ οοπιπιθιηΟΓαΙΓΙΙ5 δέ, οπ1δδαπι 
εχροπῖ:, οἳς ναΠῖ νεσεσία πι] ππο οοπκρἰοἶαπας. πιουροπίτας ους φιιοᾶ οτί 
51ρ. . Ἡ. 52---464 αὐθχίπη εκρεοτατΙ Ῥοΐεταςς αὈί οἱ ρτππα κίαπιίπα ]ου νἱάρθῖς 
450. 5η. πππς αἆ νατίαπάαπα πανταπίοποθτα απΠίαίοτα Ἠαδες. 
39 Ῥαρπαραπε Ί]α αριαίο αγπιαΕῖπι ὁμιλαδὸν, ΠΟΠ Ρος οσά πες. Ταἴζωπι Εαοίιτα εταε 

νεῶν ὕπερ, απέε, θπῖα Ἠτεας αἰθας τπατῖ οσὲες οἱ ὕπερθεν, ὑπὲρ τῆς τάφρου φιαίθπιις γα]]απι 
0δεα α]ῖας ογαῖ: Ὀποία {απηθη Έοβςα απίε υαὔ]εωπε, υεηκις οαπαριώ. Υ. 54. Ἡ. 438. 5η. 
---θ, Ωποᾷ ἀῑῑς ἀῑκρλοσυαί ορις γα], αὖ Ἠαππαπῖς 5οησῖῦις ἀποίσας, αὖ Ἱηνίαϊα ἄθο- 
τΗΤΗ: Ἱπριη]ς ἈΝορίιπΙ δὲ Αροϊιῖς, ἀιοᾶ, οοπαραταία οππῃ 60, Ττοία παΠΙΙΟ, Θογαπα 
ορεγα ἀθρίτα, 1 ἵπ οοπίρπαξατη νεπῖτο ροίεταῖ, Ἱπρεϊπηῖς σπα ης απδρίσαίο φπϊάσπα οί Ῥασς 

ἀθοταπα καοῖς Γαοςῖς ππρείταία ναλυπα θά ποσα θδςεί: Ἡ. 44ο. 54. 4485. 5η. (Οοπβ, 
Νος. αἆ Ἡ. 443. 447.---Ἱκατόμβας Ῥτο φιοππφαθ αστϊβοίο, δα]έστα Ῥαρ]ίσο, ἴέογατη Ἡ. Ἱ. 
ἀῑπίκες νΙάδίαγ, αἲ Α. ὅς. 

το. γα απι Αομίνογαπα αδηπε αἲ οσριρησίαπι Ἐτοίαπα, ἔμπεδον ἤν, Διέρεγεγαί: εἰδὶ 
εοπν καπ οἳ ρευταρίση ραδαίπα α- Ττο]απῖςς πθὰ Ὀτονί ία οοἱΙαρεαστη εταξ, πὲ πθ 

υ 
1. Ὡς ὁ μὲν ἐν κλισίῃσι Μενοιτίου 

1. 

ἄλκιμος υἱός.] Πάτροκλος, ὁ Μενοιτίου, 
: σος ο Σ : 

τρεφόµενος ἐν ᾿Οποῦντι τῆς Λοκρίδος, πε- 

Ριέπεσεν ἀκουσίῳ πταίσµατι. Παῖδα 

τικὴν τοῦ ᾽Αχιλλέως. κἄπειτα ἀπολλί- 

µενον αὐτὸ εἰσάγει, ἵνα μὴ ἐλέγχηται 

αὐτοῦ τὸ ψεῖδος ὡς μὴ γενοµένου ὑπὸ τῶν 
µεταγενεστέρων, καὶ τὴν ἀπώλειαν αὐ- 

γὰρ ἠλικιώτην ᾽Αμϕιδάμαντος οὐκ ἀσή-- 
/ αλ σ »/ 

µου Κλησώνυμον, Ἰ, ὥσπερ τινες, Λἰάνη», 

περὶ ἀστραγάλων ὀργισθεὶς, ἀπέκτεινεν. 
Ν 

Ἐπὶ τούτῳ δὲ φυγὼν, εἰς Φθίαν ἀφίκετο, 
ον ν ͵ ΑΕ. 

κἀκεῖ, κατὰ συγγεγειαν Πηλέως, ᾿Αχιλ- 

λεῖ συνην. Φιλίων ὃ ὑπερβάλλουσαν 
πρὸς ἀλλήλους φυλάξαντες, ὁμοῦ ἐπὶ 
Ν ” ΄ « 

Ίλιον ἐστράτευσαν. “Ἡ 

Ἑλλανίκῳ. 
ες Ν ͵ 

κατὰ πλῆθος καὶ συστροφή». 

Ἱστορία παρὰ 
8. Ὁμιλαδόν.] ᾿Αθρόοι. οἷον 

4. Τά- 
ν ͵ . αδμἒ 

Φρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν καὶ τεῖχος 
ὕπερθεν.] Ἔπλασε τεῖχος ὁ Ποιητὴς εἰς 

τοῦ εἶπε. Σχήσειν.] Ανθέξειν, κωλύσει». 

5. Ἰεῶν ἕπερ.] ᾽Αντὶ τοῦ, πρὸ τῶν νεῶν, 
ἢ, ὑπὲρ ἀσφαλείας. ᾽Αμϕὶ δὲ τάφρον 
Ἠλασαν.] Πέριξ δὲ τοῦ τείχους ὥρυξαν 
τάφρο. ᾖἤΤ. Δηϊδα.] Λείαν, λάφυρα. 
8. 'Ῥύοιτο.] Φυλάσσοι. Τέτυκτο.] Κατε- 

9Ο. Τῷ καὶ οὔτο.] ᾿Αντὶ 

τοῦ, διὸ οὐδαμῶς. "Εμπεδον.] Ἑδραῖον, 

βέβαιω. 1Ο. Ὄφρα μὲν Ἕκτωρ.] Καὶ 
τὰ ἑξῆς. Προαναφωγεῖ ταῦτα, καὶ λε- 

ληθότως λέγει τὴν πόρθησιν τῆς Ἰλίου. 

3. Τόφρα.] Τηνικαῦτα. 17. Μητιό- 

σκεύαστο. 
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πολλοὶ ο ᾽ΑΡΥ είων, οἱ μου δάμεν, οἱ δὲ λίποντο, 

πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτω ἐ ενιαυτῶ, 15 

Δργείαι 9 Ε 6 νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ’ σοι, 
δη τότε µητιόωντο Ποσειδάων καὶ Απόλλων 

τείχος ἁμαλδύναι, ποταμών μένος εἰσαγώγοντες, 

ὅσσοι ἀπ᾿ Ἰδαίων ὀρέων ὤλαδε προρέουσε, 
« , ᾽ « / υ, / , ς ζῥ 

Ρησός ϐ’, Ἐπταπορός τε, Καρησός τε, Ροδίος τε, 209 
΄ . Ν ” ν/ / 

Τρηνικός τε, καὶ Αίσηπος, δἹός τε Σκάμανδρος, 

καὶ Σιµόει, ἕ ὅθι πολλα βλάγρια καὶ τρυφάλειαι 

κάσπεσον εν κονίησι, καὶ ἡμεθέων γένος ἀνδρων 

τῶν πιώντων "ὁμόσε στόματ᾽ ἔτραπε Φφάβορ Απόλλων, 
η 

Θνηµμαρ ὃ ἐς τείχος τει ῥόον" ὕε ὃ αρα Ζεὺς 25 

συνεχες, ὄφρα κε ῥωσσον ἀλίπλοα τείχεα θείη. 

αὐτὸς Ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν 

14 γιι]ς. οἱ δ’ ἐλίπωτο. 17. Ῥεηί]. μητιόξωντο. 

νεϊρ]α ϱφπ]άθπι ρογοδδθη.---Τ5. ἀθοϊππαπα ΑΠΠΙΠΗ Πο αἰδεγίε πηθπποταίς ϱ ναιῖ- 
οἴπῖο Οα]ομαπίῖς ῥγώαἰπεγαί ΑΛ. 2095. 5η. 320. ᾖἨῬοδίλπο ππασπα απάτη θανίο αἨ- 
απαπάο. Τασία να]]άπι δοἱο φηπαίαπι θδί.---17. Φποά ππαρπα αφπαγαπα. Ῥθυ Ρ]απϊίθια 
οαπηρονπα. Ἰηΐος Τάαπι οἱ Πέις οἰανίο Γαοίπτα ογαῦ, 14 Νερίιηῖ οὐ Αροϊηίς ορεγα 
ἐπ ας, Οασ Νορίαπο. ἐπρπαίας, Γα0]6 ἱπεο]λ]αί ές ες 6]15 Ππάϊαπαίῖοπα 51Ρ. Η. 
445. ΔΑί ππἀο Αγροιηϊ 5 ἀῑσαδ. Ἀοϊϊοοί απία εἰ 1 ορεταπα ἵπ πηατῖς Έτος ο ποθι- 
ἀ4ἱς Ῥορμεγαί, απογιπή [ασια εἰεναντί νιάεραίατ Ῥεν να] φίπασαταπα, Απουιώμίας, ο] 
Ρταθαπίο Επδία(μίο α]εροτῖοο Οεσαπί αδα οί Ἀο]επα οΡ]αππ(θς Ῥ]ανίοδατη Ίπ[ο- 
παπί, Αριᾶ Ωυἱπί, ΧΙΥ. 6ᾳο. 5. οὐἵαπα Νορίιιπί πι ὈἼγακοιη αὐ Ἠπα]ας να] οκδίσιι- 
οὔίοπθ τορδϊζιΓ.---2ο. ΑπΙΗΤΑ ποπῖπα 1π Ἡ. 1. δαπί ππθπιογαβί]α, απο. ποππ]]α. 
ηθο α]ρῖ πηοππογαπία}.----22. ὅθι αἲ (οπι δποεπίεπι εἰ ΙΔοαπιαιάγτώα πια] οσσιι- 
Ῥαθγαηπί.  Ναπα π Ρ]απΙῖθ ΙΠπίθς Ίος απηπΠος Ῥήρπ εταηί {αοί. ἈΒἰπιορπίθπα αιι- 
ἴδια ππρηήρις απποατη, οο]εοξῖς εκ Τά οοπνα]Ηθας απαῖ», αἆ ταρῖάϊ απιπῖς Γασἴθιπ 
Ἀβδιγροτθ οοηρίαῖ.---βοάγρια, επηυία οι, οοτία, αι άν οὐδιοᾶ οἩραῖ δαπί, πάθο- 
Ύθ οΠραῖ 1ρ5ί.---23. κώππεσον ἓν κονίῃσι. κατέπεσον ἔς κονίας 8. κόνιν 90. η τρὶΦ ΙΩΠΙΙΠΗ. 
ΝΙπιής πριδίαπα Θ556ί ἆς πα Ῥαρπα ἵπ 4ΠΊΠΘ αθοΐρεγθ ὦ. 209. 5. οὐ εταί νε] ος 
Βοαππαπά ος Ῥοῦί5 ποπηϊπαπά ας: οἱ. Φ. 291. ἡμίθεο διπί ἥρωες, ος πο Ίορο: ποσά 
ἠπκίαπα. πΙταϊοπεπι πηονθίς Ἰλδίταίαχ οκ Ἡσοσίοίο "Εργ. 16ο. 8ᾳ.---24. τῶν πάντων 
ὁμόσε σπόματ᾽ ἔτραπε. Φποπιοάο απιΠΙΙΠΗ οδίία 1 ππΙΙ Ἰουμπα ἀθβοσίῖ Ρουαεείπῖ, 
γἷκ απδδεηαανο, η]δί δίαΐπαδ, Ίπάγε επωνίπαπς επἰέιώπ πι πιαγε ορο[ιικῖοοο, αἱ δαρειίο- 
πβιις οαγδά5. ]οοἵδ αΠΠΠΕ5. πλϊκοργθη τα. 11ρ88 θρτοςεὶ.  Μαπι ἀῑσογα στόµατα βππρ]{οἳ- 
16; 6566 Ῥτο Ππθπίϊ5, πηαῖς ἀεβιοπάδας πίτα αἱνθιπ δΗΗΠΙ,---26. ἁλίπλοα τείχεα" 
φιϊθιι αφια διρεΓιδα εγαί, εηιῖδ ππεισα, ουτιία.---ο7. Νερίιπας άθηίθ βαχα οί 

ὠντο.] Εβουλεύοτο. 18. Αμαλδῦναι.] μὴ μειοῦσθαι τὴν τῶν θεῶν δύναμιν, μὴ 
- ῇ τ 

᾽Αφανίσαι. Ποταμῶν µένος.] Περιφρα- δυνηθέντων καταστρέιαι λόγω, θᾶττον μ (/ γο, - κκ ας ο μάς 
στικῶς, ποταμού. 90. «Βοάγρια.] Ἱῦὰ δὲ ὑπὸ τῶν “Ἑλλήνων, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ γε- 

πῶν βοῶν ἀγρεύματα. τοῦτ᾽ ἔστι τὰς ἐκ ονό. Οἱ δέ φασι τέσσαρας. διὰ τοῦτο 
-. / ε) “. Ν Ρ / Δ ΔΝ / 

βυρσῶν κατεσκενασµένας ἀσπίδας. 33. ποταμοὺς εἰσάγει, καὶ θεοὺς παρίστη- 
ᾗ ο ὁ ΄ / . 

Ἠμιθέων.] 'Ημίθεοι, οἱ ἕνα θεὺν ἔχοντες σιν, οὐχ ἵνα (μόνον ἀφανίσῃ τὸ τεῖχος, 

γονέα, καὶ ἕνα ἄνθρωπο.. 94. Ὀμήσε.] ἀλλὰ καὶ τὸν τόπον, διὰ τὸ μηδὲ ἴχνας 
.. ΔΝ / ο ων τ, αχ 

"Ὁμοῦ, εἰς τὸ αὐσό. 35. ᾿Βννῆμαρ δ᾽ ἐς φανῆναι. "Ὑεν.] Ἓβρεχε. 96. Συνε- 
ς ν « ρ 5 ᾧ 

τεῖχος.] ᾿Ἐπὶ ἐννέα μέρας. Βνιοι δὲ χές.] Συνεχῶς, ἐπιμόνως. “Αλίπλια.] Τῇῃ 
΄ ΔΝ Δ ” ελ 3. ΄ / 3 ων / / ες 

δασέως, καὶ διὰ τοῦ ἑνὸς ν, ἄναγιγνώ- θαλάσση ἐπιπλέωτα. «Θείη.] Ποήση. 
3 τν ἡ ς / σ Ἶ Ἴ Ἶ ὃ ω Π ος / , β σκουσι», ἑνημαρ, ἵν Π, μιᾷ Ἠμέρα. ὥστε 328. Θεμείλια.] Θεμέλια. ᾿Ἰὰς η διά- 
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ἡγεῖτ ἐκ ὃ ἄρα πάντα θεµείλια κύµασι πέµπε 
φιτρῶν καὶ λάων, τὼ θέσαν µογέωτες Αχαιοὶ, 
λεία ὃ ἐποίησε παρ ὠγάβρον Ἑλλήσποτον' 39 

αὖτις ὁ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάβοισι κώλνψε, 
τεῖχος ἀμαλδύνας' ποταμεὺς ο ἔτρεψνε νέεσθαι 
καρ ῥόου, ἦπερ πρόσθεν τεν καλλίβῥοον ύδωρ. 

ὋὪς ὤρ' ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδόων καὶ Απόλλων 

θησέµεναι. τότε δ' ὠμφὶ μάχη τ᾽ ἐνοπη τε δεδηει 356 

τεῖχος ἐὔδμητον, κανάχιζε δε δούρωτα πύργων 

Δαλλόμεν. ᾿Αργεῖοι δὲ Δίος µώστιγι δαµέντες, 
νηυσὶν επὶ γλαφυρῆσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο, 

Ἕκτορα δειδιότες, πρατερὸν µήστώρο, φόββοιο' 

αὐτὸρ ὄγ᾽, ὡς τὸ πρέσθεν, ἐμάρνωτο ἴσος ἀέλλη. 49ο 
ὡς ὃ, των ἔν τε κύνεσσι καὶ ὠνδράσι θήρευτήσι, 

35. νιι]ς. τ᾽ οΠΙΙ6δΙΠ1, 348. γλαφυρῆσι Γεελμένα. 49. ἐμάρναωτο Εῖσος. 

(γαμος ος οἱ οιπονοί, νε να]]πα 5οἱο θ5εεί οηιαίαπα, οἱ αγοπῖς οὑάποίιπα. ΈῬτα- 
οἶατις Ίου 6 θπο Ῥ]απίαδηια δυπα ἴπ Έτος οχοϊἁἰο φον]επέίαπα ἀθογΙπῃ Ρος 
γπτρῃ. Ἐπ. ΤΙ. 6ο8. 5ηᾳ. Ἱπρνϊπαῖς 4ε Νερίαπο.---28. ἐξέπεμπε κύµασιν, εἰς κύματα, εἰς 
βάλασσαν, θεµείλιω φιτρῶν καὶ λάων.---30. λεῖα ὃ ἐποίησε. ἐλείαινε. δοῖο αηπαυά. ΠΗεῖ- 
Ἰεδροπέιύπι 49 Ἰουῖς ππατῖς Ἐρεοῖ απίο Εγεαπα ἴομαπα ε55ο Ἠοππετο, απ αΠρῖ οσὲ οΏδοτ- 
ναίυτα: Η. 86. σεῖχος ἀμαλδύνας, ἀφανίσας Ἡ. 463. 

34-50. Ἡοοίου ἵη οαδίγα Ἱσπέασας τί Γοδδαπα ἰναᾖϊοίαε, ππα]έα πιο έατ. 
34. ὣς ἄρ ἔμελλον βησέµεναι, ποιήσεσθαι νο] ποιεῖσθαι. Πᾶπι Ἠπηο οἴνοα Ἠου ναβτα 

Ραρπαναίασ: Ῥασπα ατάεβαί.---36. δούρατα πύργων, τὰ ξύλα ποῦ τείχους, δ8ρϊίες οἳ 
ὤαδος, φπἶθιις να]]απα οτί 5έγποίιπη, ΠΟΠ ντο τὰ ἔγχτα Ἠοδίμπι. βάλλεσθαι οπῖπι ᾱἷ- 
οππζΣ σο5 Ῥθγοδσα, ν. 1. 569. 584. εἰ ἵπῖ. 2390. Ἡ. Το5.---37. Διὸς μάστιγι δαµέντες. 
κοιναέπα οκ απϊηιίογο 56ΓΠΙΟΠΘ θί 1Ποτο, Ῥτο 60 ἠπιοά ος «Πίπας, ἴδγογς ἀῑν]π- 
ἴπα5 Ἰπηπηΐςςο 605 6556 ἵπ Ώασαπι νευσος: αιιαδί Βαρτῖς αοίοδ.͵ Τηβ. Ν.δΙ2. Αἷακ 4ε 
Αοϊνίς: ποπ Ἱπιρετίία ρασπαπ1 Εαβίπη5, ἀλλὰ Διὸς µάστιγι κακῃ ἐλάμημεν Αχαιοί. 
Βίο αποίος Ε]ιοςί 37. Πανὸς τρομερῷ µάστιγι ΦΟΡ. Αριὰ Ρἰπάατ. Ῥ. ΤΝ. 39ο. Ἠεάρα 
αρίίαίασ µάστιγι Πειδοῦε. ἴπ Ἐτγρ]ηίοᾶ. 505. Δολνὶ Ἐτοίαπος οδάμπέ Γατογθ θὲ οσρᾶ]ς 
εἷά αοἰῖ: σπερχόµενοι µάστιγι Φιλαγρύπνειο Κυλοιμοῦ. ΑΟ πποᾷο Ἑπτία Βαρεῖς ζαεῖ- 
Ὀδηαθ ἱηδοηπαπέας, αά. αἱοϊσοθπάιπα ος ραπ]επάντα, αξ Ίῑπ. ΥΠ. 236. απέ τς Ἀετηθ- 
εἳς Βαρε]]ατα πιοπιοταίατ. Αἲ παπο ἵπ Ῥοδία (ουτονὶς οἱ Παρα οπιδδα Βαστιπα Ἱπηπηί- 
αζατ. 

41. Ἠεοίον Ἰπίθς ἄισπηας ἀἰκοιγκίίατς, Ιοοππηφιο ορρογίαππα ἠπνεβοπάϊ ἴπ ναβαπα 
οἰτομπηδρίοίθης δὲ απηίτθης, οοππραναζας οσα Γεγα α- νοπαίοτίριας δὲ οππίρις ἴπο]ησας 
ος εκίαπα οἱ ἔαραπα αιατίίαης πιοᾶο ας, πποᾷο Ί]αο ΘγἩπηρετθ οοπΒίαΣ. Ἠετεπέας 
οοπαριγαΕίΟ ἐν τῷ στρέφεσβαι, ηιοὰ ΙέθγαίιΓ ν5. 47. ταρφία τε στρέφεται, στίχας ἀνδρῶν 

λεκτος. 390. Φιτρῶν.] Κορμῶν. Λάων.] νάχιζεν.] Ἠχει. Δαύρατα πύργων Βαλ- 
Δίθων. 30. ᾿Αγάῤῥον.] "Άγαν ῥοώδη. λόμενα.] τοι, τὰ δόρατα χει τὰ ἐπὶ 
ὅ ἐστι, σφοδρὰ ῥεύματα ἔχοντα. 31. τοὺς πύργους ἀκοντιζόμενα. ἢ, τὰ ἐνῷκο- 
Ἠϊόνα.] Αἰγιαλόν. Οὕτω δὲ καλεῖται δομημένα τοῖς πέργοις ξύλα χει τοῖς δό- 
ὁ παραθαλάσσιος καὶ ὀδεύσιμος τόπος µῥασι βαλλόμεα. 37. Διὸς µάστιγι.] 

παρὰ τὸ Ἰέναι. 33. Κὰρ ῥόω.] Κατὰ Τῃ Διὸς γνώµη τὰς ψυχὰς κεκακωμένοι. 

τὸν ῥοῦν. "Ἱεν.] ᾿Αφίεσαν. 35. Δε- Μάστιγι δὲ, τῷ κεραυνῷ. 38. Ἐελ- 
δῄει.] ἘΕξηπτο, διεγήγερο. 36. Κα- µένι.] Συγκεκλεισµέναι. ᾿Ἰσχανόωντο.] 

νοΙ.. 1. ην 



546 ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 4ι--- 8. ΤΕ. ΧΙ. 

καπριος ηε λέων στρέφεται, σθενεῖ βλεμεανων' 

οἱ δὲ ο πυργηδον σφεας αὐτοὺς ὠρτύναντες 

ἀντίοι ἵστανται, καὶ ὠκοντίζουσι θωμειας 

αἰχμος εκ χειρών' του ὃ οὔποτε κυδόλιµον κηρ 45 

ταρβεί, οὐδὲ φοβέίται: ὠγηνορίη δὲ µιν ἔκτα" 
ταρφέα τε στρέφεται, στίχας ὀνδρων πειρητίζων' 

ὕππη τ΄ ἠθύση, τῇ τ εἰκουσι στίχες ἂν - 

ὣς Ἕκτωρ ον ὅμιελον ἰῶν εἱλίσσεβ, ε ἑταίρους 

τόφρον εποτρύνων θιαβαμέμεν' οὖδε οἱ ἵπποι 5ο 

τόλμων ὠκύποδες' μόλα δε χρεµέτιζο ε επ ὤκρῳ 

χείλει ἐφεσταστες" ὦπὸο γαρ θειδισσετο τάφρος 

εὗρει᾽ » οὔτ' αρ ὑπερθορέειν σχεδον, οὔτε περήσαι 

ῥηίδιη" κρημνοὶ γαρ ἐπηρεφεες περὶ ποσαν 

ἔστασαν ὠμφοτερωθεν' ὕπερθεν δε σκολόπεσσιν σ6 

ὀξέσιν ἡ Μρήρει, τοὺς ἔστασαν υἷες ᾿᾽Αχαιῶν 

πυκνους καὶ μεγάλους, ηίων ὠνδρων ὠλεωρήν. 

ἔνθ᾽ οὔ κεν ῥεα ἵππος εὔτροχιν ὤρμα τιταίνων 

48. νυ]ς. ἰθύσει. 490. ἰὼν Εειλίσσεθ'. 5ο. οὐδέ [οι ἵπποι. 

πειρητίζων, αἳ Παρα Ἰουμπῃ οπρίοί. Ἐσθ]ηια ουπαπ6. ο. Έπ. ΤΧ. «51. 5η. οἱ Ἱία οκ- 
Ῥεάία», τή ή] δέ, αποά οβεπάαί Ἠθοίου αἲ 5105, αρογ α 5ο Ππ[οκίαηίος κο οοηγθγίθης. 
---{3. σθένεῖ βλεμεαίνων, ΕΗΘΠΊΘΠΑ, Γ6ΥΟΟΙΕΠΑ, εβογαίτις, τοῦονῖς οοπβοϊθηὔία, απ αγάο- 
ΥΘΠΙ Ραρπαι(] ππβαπαπιαί, ὀργιζόμενος. Ῥήομαπα αἆ 8. 137.. «ππσεπάα απίθεΠι διπί: 
ὡς δὲ στρέφετ ται, ὅπων 9ο]]. στρέφηται. ---χδ πυργήδὸνν αππρμοἴίετ αοοϊρίεμάιπα ἆθ 0Π- 
Ε]οραιῖς, φας ππισί Ίπ. πλοὔιπη, 46. ὠγηνορίη δέ µιν ἕκτα, Ῥνο μπείνει. ---19- εἱλίσσετο, 
56 οἴγοιπηπθρ]ί, οἰγουηϊν ἵέ.-----ᾱ. οὐ ῥάδιον ᾖεν οὔτε ὑπερθορεῖν, οὖπε περᾶν σὴν πώφρον. Αά- 
Ἰθεοίπιπι αἲ ὑπερθορεῖν, σχεδὸν, Ἰ. 6. ἐκ τοῦ σγεδὸν, Βάδίππᾶο Ῥτορθ εά {058 ΟΓ4Π1, αι 
αι Γαο τις Καησῆίας, σαιτ ταξ σχεδὸν ἀκοντίζειν σχ1δὸν ὁρμηθήναι, σ1ᾳεδὸν ἑλέσθαι. 
Ν. 267. σγεδὸν οὕτασε. Ε. 458. σχεδὸν ἕ ἔγχαι θυμὸν ἀππύρα, Ἡ. 6. ἐκ τοῦ σχεδὸν, ΟΟΠΗΠΙΙ5, 
Ἀίο 5α0ρε 4π1οήιε ΑΡο]οῃ. ΒΛ. περΊσαι νὶ ορροδῖεῖ θνί, ἀεσοεπάεπάο ἵπ Εοδκαπα θέ 
οδορπάοπάο 1 Ἡν αἰίογατη ΟΡΑΠΙ ἀαηφίσε, διαπερᾶν βάδην, τί οδὲ ἵπ Βοπο]. Β. Ύ]μο αοοῖρί 
νιάθο: οὐδὲ ἦν σχεδὸν, ὑπε ϱβορεῖν, ηθς Ιπ Ρτοπηίαι εταί, ἐΓη]ίοργθ.----δ- Αςημνοὶ ἐπηρεφεεεν 
ἨΟἨ. {θοί, ἐπεσκεπασμέναι, 5θἡ ἐπιστεγάζουσαι, ἱοροπίθς, ρτοπιποηίο {0κκτο ονα, 
πανβ]ηρ. ὄλῤαι. ὀβρύες, πιο πέτεαι ἔπηρε φέες Οα. Κ. 191. Μ. 540 55: ὕπερό: εν δὲ σκολό- 
πεσσιν ὀξέσιν Ἰρήρει ἡ πάφροε. µ. σκόλοπες ρεισμένοι ἦσαν, οἳ αά σπα ὅ ὑπ περθεν ἐ ἐπ] σῇῃ τάφρῳ, 

Ίπ οτα ᾱ- Ῥατίο ϱΑ6ΙΤΟΡΙΠΙΣ ΠΟΠ ἴπ αἰίθγα νθυρι5 Ἠοδίθηι: Παπ ἔΠι Ἰοβίῖριις, 1 

Ῥποπηία ογαξ να]]ο5 οπιιογο οἱ Ιπ Εοβκαπι ἀθδοθπάσταο. Ίπε ν. 62. οδί οοᾶεπι πιοβο 

Κατείχοντο. ἐπείθοντο. 42. Ῥλεμεαί- ὑποχωροῦσιω. 49. Εἱλίσσετο.] Ἔστῃέ- 

νων.] ᾿Επιῤῥωννύμενος, «3. Πυργηδόν.] φετο. 51. Χρεμέτιζω.] ᾿Ιδιάζουσαν φω- 
Πύργου δίκην ἐν τάξει. ᾿Αρτύναντες] νὴν ἀπετέλουν. 939. ᾿Απὸὺ γὰρ δειδίσσε- 
Παρασκευάσαντες, ἑτοιμάσαντε.. 44. το] ᾿Αντὶ τοῦ, εἲς δέος ἦγε καὶ φόβο». 

Θαμειάᾶς.] Συνεχεῖς, πυκνά. 46. ἸΑ- τσ3. Ὑπερθορέειν.] Ὑπερπηδῆσαι. 54. 

γηνορίη.] “Ἡ ἄγαν προθυμία, ἀνδρεία. “Ῥηϊδίη.] "Ῥαδίως, εὐκόλως. Ἰκρημναί-] 

47. Ταρφέα.] Πυκνά. 48. Ὅππη τ' Αἱ ὄχθαι. ᾿Ἐπηρεφέες.] Ὑψηλα, µεγά- 
ἰθύσῃ.] "Ὅπου δ ὢν ἐνορμήση. Τῃ τ' Ἀοι σό. ᾿Ηρήρει.] ᾿Επεπύκνωτο. ἥρμο- 

εἴκουσι.] Κατὰ τοῦτο εἴκουσιν, ὅ ἐστι. στο. 57. ᾿Αλεωρήν.] Φυλακὴν, ἔκκλι- 
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εσβαήη, πεζοὶ δε µενοίνεον, εἰ τελέουσι.. 

δη τότε Πουλυδάμας θρασυν | Έκτορα επε παραστάς" 6ο 

Ἕκτορ τ’, ήδ᾽ ὤλλοι Τρώων ἀγοι, ἠδ επικούρων' 

ὠἀφραδεως 8 τάφρον ἐλαύνομεν ὠκέας Ίππους" 

ἡ δὲ μαλ᾽ ἄργαλεη περα" σκόλοπες γαρ εν αύτη 

ὀξεες ἑ ἑστωσι" προτὶ δ) αὐτοὺς τεῖχος Αχαιὼν' 

ἔνθ' ούπως ἐστὶ καταβηµεναι, οὐδὲ μάχεσθαι 65 
ππευσι' στεῖνος γαρ, σθι τρώσεσθαι ὁ ὀίω. 

ε μον γαρ δὴ πάγχυ κακα φρονεων ἁλωπάζει 

Ζευς ὑψβρεμετης, Ίρωεσσι δὲ βούλετ' ἀρηγευ’ 

ἡ τ ἂν ἔγωγ ἐθέλοιμιι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι, 

γωνύμνους ὠπολέσθαι ἀπ᾿ ργεος ἐνθώδὶ Αχαιούς. 7ο 

εἰ δὲ ν΄ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γέηται 

εκ υπών, καὶ ταφρῳ ενιπλήζωµεν ὁ ὀρυκτή” 

οὐκετ᾽ ἔπειτ' ὀίω οὐδ ὤγγελον ἀπογεεσθαι 

6ο. Ἕκτορα Εεῖπε. 

ποορίθηζαΏὰ ἐν αὐτῃν Ργο ἐπί.----δ0- πεζοὶ δὲ µενοίνεον εἰ πελέουσι. Βί Ῥοά]ίο5 πποΠεναπίας, 
επάεῦαπε 1ά Γα0ρτθ. ΡΟ ἐμτνοίνουν τελεῖν. θιιοὰ αἷῑας 5ο]εππε: ν. ο. Ν. Γ0. μενοινώώ----μά- 
εσθαι. 

6ο---θο. Ῥο]γάαπιας ρνιάσπίος κια εἰ, τις οπή θς το]οιῖς ρεάίος ἱποράαπί α διι- 
Ῥονγαπάαπα Γοβκαπῃ.  Ἠῖο Ῥαπιιοϊ βΠας ὐίφας ρατίος κακοί Όεπο κααεητῖ5, οι (α- 
1ΠΕΙ ΠΘΙΠΟ ρατοῖ: [6γο αἲ πποάπα Γογέαπα Οᾳςδαπά γα, τας 1ηξ, 210. Ν. 725. Ἱπρεϊηϊς Σ. 
354. 5η. Ἰίαφια Ἡοοίογεπα ρορηϊτοί η] Χ. 1οο. 

62. ἐλαύνομεν. ἴὰ αρίπιις τεέ Ἱπυε]ιαπιιγ. ο οοπαίι.---63. ἀργαλξον ἐστὶν αὐτὴν περῶν. 
γ]ά. πᾱ 53. σκόλοπες ἓν αὐτῃ. πο Ἡι Γαπάο. 5εᾶ Ρος ἵπ ογα ]οδεα απίε υαζιωα ν. 
πὰ 55. ἐπὶ σῇ σάφρῳ. θὲ Ίπο πρὸς τοὺς σκόλοπας τε]χίο. Ἀᾶπι Γ08απ1 Ἰπρεθεςί, θὗ ἵπι 
αἰέοναπα ογαπα οπ/δασῖ, ἠπαϊσα ογαηὲ ἵπ. να]]ος, ους Ἰπῆκος, φπος δἱ Ἰαυαβασίος τηᾶ- 
πα οπαθταπί, ο πι ΟΠ Ε0585 οχἰ]οταπῖ, Ιποϊάευαπέ ἵπ ασσογοτα 5αιι να], πητὶ 
Ππκίαν ππαπϊζατη,----θ5. ἔνέα ναὶ 1άσἵτοο, νο] φαοά ργῶδίαί, 6ο Ἴοσο, ἐπ απο Γοδκαπι.---- 
66. στεῖνος ὅ9ι. αησυσίία Ἰου, ἵπ. θα νΕγθος πα ἵατυα οασγαπη Ἱπαρθαϊία οἸπάθπῃ α.0θ- 
Ῥέιγα φἳξ. σρώεσίαι, βλώπτεσθα,. Τα ποφιις . 341. αἲ ιτ Ί]α αηριιδίῖα οἷς, ἀϊκετια 
εχροδῖζαπι Ἠαιιά ονε: γυἰάείαγ Ροσία ἆθ ἔωβδα ἄροτος Ἐν Ἴρσα ἴππιθι το αρρατοί τὸ 

στεῖνος 6596 ἀθομανο αἀἴαπι αά Ροτίαπα. οαδίτογαπα. ἴγαης ώς η ο]ἰσθαπι Ἀβρβετε, Ρτο 
Ῥοπίθ, Γαοἳο. Αροτῖος Τονέε το5 οτί, 5ἱ που Γραποῖοπε αθ] αν: ουἵδ: ἔν; οὕπως ἔστὶ κα- 
παβήµεναι" οὐ δὲ μάγεσ» αι ἑπσεῦσι, στεῖνος γὰρ, σοι πώσ: εσθαι δῖω. ἨθΟ νοτο ΟΙΤΓΙΣ Ῥρορδυης 

Ῥαρπασθ, οί οπίπα αι ππαακίιις. ---6Τ. εἰ μὲν γὰρ δη πάγ χυ κικὰ θθονέων ἁλαπάζει. 
άρμα πιοᾶο 5θ/1θής ῥησις ἈοοΏρὶ ας αι ης ἆτ) ἂν ἔγωγ ἐγέλοιμι δι αροἀοβί5 : 
Τία νετο 5θηδ5 ἀοζοί, Ίπθςςε αΠθιῖά πιο]εσα ἵπ απορια, ας αριά Οἰατκίαπα οί Ἐτ- 
Ἠηρδ[ῖ ν]άθτε Πορτ. Απαςσαρριοπάα σε ἵπ Ῥπίοτθ πποππβγο αροᾶοδῖδ: αιοᾶ ἳ οαρίίος 
14 ρτοροδίύιπα Ἠαλοί αξ λοΐνος ροτάας: ππα της ἵπ ἀπρίαπα ογζαπο αἶθαπι 5 
οοπαπηίοτα Ἱπαραπιο Ἠοστείς παπα 46 τοθῖσα ο οπίτῖς ποπ {οτοι οοριαπάυπη. Τα Ἱη- 
(ογροκῖ δαπί ἴπ ΠΠΘΙΙΟ ν»ν. 690. Ττο---θί 5απ6 1ρδ6 ϱποφθ 341. Ἀου ποσα Γαοίαπι 
νοιπα, αξ Αολῑνϊ Ιπίοτποσῖοπο ἀοἰοαπίας. Ἐππινοτο, Ροτοῖί, οορΙαπάνπι οσέ 46 αἷ- 

σιν, ἀποβυγή». 5ο. Μενοίνεον.] ἩΠροε- σεσθαι. Ίμθμα γὰρ, ἡ ἧττα. 67. Α- 
θυμοῦντο, ἐνήργουν. Εἰ τελέονσῳ.] Εἰ λαπάζει.] ἸΚενοῖ, πορθεῖ. Ίο. Νωνύμ- 
τελέσουσιν. ὍὉ ἐστι, παρέλθοιεν. 6ο. νους] ᾿Ανωνύμους. Τί. Παλίωξις.] 

Εἶπε.] Προσεφθέγξατο. 62. φρα- Πάλι δίωξι. Οὕτω γὰρ καλεῖται ἢ 

Σέως.] ᾿Απρονοήτως, ἀπείρως. 66. Στεῖ- τῶν διωκόντων φυγή. 70. Ενιπλήξω- 

νος.] Στένωμα. Ἱρώσεσθαι.] Ἡττηθή- µεν.] Ἐμπέσωμε. ᾖΤ4.Αψοῤῥον.] Εἰς 

4Α2 
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ὤλγοβῥον προτὶ ὥστυ, ἑλιχβότων ὃ ὑπ ᾿Αχαιῶν. 

ὀλλ᾽ ἀγεῦ, ὡς ἂν ἐ ἐγὼ πω, πειθώµεθα πόντες" 75 

ἵππους μεν θερώπουτες ἐ ἐρυκόντων επὶ τόφρω, 

αὐτοὶ δὲ πρυλεες σὺν τεύχεσι θωρηχβύτες 

΄Ἔκτορι πάντες ἐπώμεθ' ἀολλέες" αὐταρ ̓ Ἀχοιοὶ 

οὐ μενέουσ, εἰ δη σφν ὀλεθρου πείρωτ᾽ ἐφήπται. 

Ὡς ο Πουλυδάμας" ὧδε ὃ | Έκτορι μῦθος α ὠπήμων' 8ο 

αὐτίκα ὃ εξ ὁ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ὦλτο χομαζε. 
οὖδε μεν ἄλλοι Τρώες εφ ἵππων ἡγερεθοντο" 

ἀλλ πο πάντες ὄρουσαν, επεὶ ἴδον Ἕκτορα δτον. 

ἡνιόχω μεν ἔτειτα ἑῶ ἐπέτελλεν έκαστος, 

ἵππους εὖ κατὸ κόσμον ἐρυκέμεν αὖθ ε επὶ τώφρω" ὃς 

οἱ 9ὲ διαστώντες, σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες ” 

πένταχα κοσµήθευτες, ὃ ἂμ ἠγεμόνεσσιν ἔποντο. 

οἱ μεν ᾱμ Έκτορ ἴσαν καὶ ὠμύμονι Πενλυδάμαντε, 

οἳ πλεέῖστοι καὶ ὥριστοι ἔσων, μέμασαν δὲ μόλιστω 

τείχος ῥηζώμενοι Χιλής επὶ νηυσὶ μάχεσθαι" 9ο 

καί σφι Κεββριόνης τρίτος Εἴπετο" παρ δ᾽ ὥρ ὄχεσφιν 

74 προτὶ [άστυ Γελιχθέντων. 75. ἐγὼ Εείπω. 83. Είδον. γ]ς. ἀλλ 

ἀποβάντες. 8. ἔπειτ᾽ ἄρα Γῷ ἐπέτελλε Εέκαστος. 

ἵθτος εἰ δὲ χ) ὑποστρίψωσι Αολήνίε--τ7. πρυλέες. πεζοί. Ἰάθπι ]αια Γαρρτθ νἰάίπηιις 
ΑἨΙνος Δ. 47. 5ᾳ.. Τί τελος απίς {οβδαπι σα ῖρις, ρεν απαιδίιπη αθέαπα αᾱ οπδίτα 
αοσθηιηῖ, Ἠοοίονθ ἆπσθ.---70. εἰ δή σφω. νε, δἱ πιοάο: 5ἱνο ἐπειδὴ, φαπαοφιἰάηι, 
ὀλέ 9ρου πείρατ᾽ ἀνππται νΙά πια 18Π1 Ἡ. 492 οἱ 202. Νοε. 

βο---το7. Ῥανεπί ΟΟΠΒΙΠΟ Ῥο]ψάαιπαπίῖς Ἡεοίοι οἱ Ττο]απῖ, οἱ Ῥρεζίίος Ἰποβάιπέ 
αα]πῖς (αχπαῖς. αἲ πο οτάΙπθ ῬιίαΡίηας ϱ05 οπδία. ΟΡΡΙΡΠαςΣ6 2 Ἀοϊμορί 6ο, 41109 
πηρπιογαπέΣ 5 Ῥτίπιο Ίοσο. Ποοίοι---αἱίενο Ῥατῖς-- (νο Ἠε]επς εἰ Ταἱρβοῦις οπα 
Απίο: απατίο ποθας- «φπ1πτο Βαγρεάοη. Ὀεά πίταπι α ἀρχίτα απ α δηϊκίγα οτᾷο 
Ἱπήθίαπα Παριθπ]ς, Ροεία πο πποπιΙέ,  Ε βομπθηΏίρις Ίο αρρατετα νάθηθα».  Βάπῃ- 
πια ΡΗΦΠΙΡ ΟΠΙΠΙΠΟ Πί αἀνθιδις Ιαν Αογογαπι οοτῆας κίαπίς ἵπ οχίγεπια Ῥατίε 
Ά]ασθς, Ῥγοκίπιο ἈΤοπεδίμαιις, (ο. 11. α τι8) ἔαπα Τάοππθηθας. Αδίις ΙσγαπηροΓε 
νο]ιῖξ ἵπ Ίνπα Αολίνοταπα οο Π, Ύπα Ροτία οπδίτοναπα Ραΐεῦαῖ, Τ1δ. 54. Ἀατρεάοπ 
αάνογεις ἈΤοπορίμθιιπα ρτοσθα1ς, 339 8ᾳ. ἶ αἀνοσαῦ Ααοθς Ρτοχίππο Ίουῦ 5ἰαπίος 335. 
Ίντι έ Ἠεείοι, που {ΑΠΙΕΠ αά[1οΙ 1 απ ραγίθ. Ἀοπ Ίοπρε ἔαπιοπ αμεσδο αὐ Η]ί5 ρανιῖ- 
Ρις Ρούα]ές πμ δα ἶπα οο]Ιριαπέ πππαπα οἱ οὐβίκθιιηί Α]δορς Ν. 126. 136. 

8ο. μύθος ἁπήμων. δαζιίαγε οοτιδζζιώ. ἀβλαβῆς, η ο επάς ο οὖρος Οὰ. Ε. 

268. ὕπνοςν αι! γευτεαῦ Ἡ. Ξ. 16η. ---θα. ἐφ᾽ ἵππων ἀγερέ' Ῥονπο. ἨΙ(ΤΙΔΒΕΥΕ οοπκἐραιὲ ση 
ἔπι οσο, ἁμηγερεῖς ἔμενον.---53. ἐπεὶ Ίδον Ἕκπορα 8Ο. ἀπορούσαντα.-- 86. σφέας αὐτοὺς ἄστύ- 

νανπες, Πέ δΙΡ. 44. τάξαντες. οἱ ο) 1ὰ τα . οχ]ἰοπηίος 8ο οσα απο οοπρ]ουα 
«ἰιϊβδεπί. Ἠοο ὕρευτα ϱ0 οοη!]ο {ασίαπι 6596 Ῥιίαβίπιας, τπέ Ρος απριιδίιπι αἰσαπα 
ογαΐπθ, φπῖς αγιῖς, Πποράθτοηί.---01. Οοὐπίοπες, Ἡοοίοτίς Γταίος οί αιτῖρα 51Ρ. Θ. 
318. 9. Δ. 531, 2.---03. «4ἴσαί]μοις, Ἐδγοίαο Ε. Αποησις ΡΕΠΟΥ. ν. Ν. 427. 5ᾳ- 44ὲ- 

τοὐπίσω ὁρμήσαντα. Ελιχθέντων.] Ὕπο- "Αδε.] "Ἠρεσκε. ᾽Απήμων.] "Άλυπος. 
στραφέντων. 76. ᾿Βρυκόντων.] ᾿Αντὶ 82. ᾿Ἠερέβοντο.] ᾿Απαιωροῦντο, ἐκρέμαν- 

τοῦ, ἐρυκέτωσαν. ὅ ἐστι, κατεχέτωσαν. το. 96. ᾿Δρτύναντες.] Παρασκευάσαν- 
77. Πρυλέες] Πεζοα ὁπλῖται. ο. τες τάξαντε. 87. Πένταχα.] Εἰς 



Ι1Β. ΧΙΙ. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. ο:---τοΒ. 540 

ἄλλον, Κεβριόναο χερείονα, κάλλιπεν Ἕκκτωρ. 

τῶν ὃ) ἑ ἑτέρων Πάρις Ίρχε, καὶ Αλκάθους, καὶ ᾽Αγήνωρ 

τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος, καὶ Δηΐφοβος θεοειδης, 

υἷε δύω Πριόμοιο" τρίτος δ) ἦν Άσιος ρως, 05 

λσιος Ὑρτακίδης, ὃ Ὃν ᾿Αρίσβηθεν φέρον ἵπποι 

αἴθωνες, μεγάλοι, ποταμοῦ πο Σελλήεντος" 
τῶν δὲ τετάρτων Ίρχεν εὓς παϊς ᾽Αγχίσαο, 

Αὐείας' άμα τῶγε δύω ᾿Ἀντήνορος υε, 

᾽Αρχέλοχός τὸ, ᾿Ακόμας τε, μάχης εὖ εἶδοτε πάσης. 19ο 

Σαρπηδὼν δ᾽ ἡγήσατ᾽ ἀγακλειτων ἐπικούρων, 

προς δ) έλετο Γλαῦκον, καὶ ἀρήϊον ᾿Αστεροπαϊον. 

οἱ γὰρ οἱ εἴσαντο θιακριδον εἶναι ὥριστοι 
τῶν ἄλλων μετά γ αὐτόν" ὁ έπρεπε καὶ δια πάντων. 

οἱ ἐπεὶ ολλήλευς ὥραρον τυκτῆσι βοεσσι, 1ος 

(ών ῥ ἰθὺς Δαναὢν λελιημένοι" οὐδέ τ΄ ἔφαντο 

ών. ἀλλ᾽ εν γηυσὶ μελαίνησι πεσέεσθαμ. 

Ἔνθ ἄλλοι Τρώες, τηλέκλητοί τ΄ επίκουροι, 

04. θεοξειδής. 109. Γειδζτε. 103. οἱ γάρ [οι Γείσαντο. 

πο, Αποποσϊῖς Ε. Λ. 50. Φ. 5Τ0----05, 6, 7. «πι Ἠγτίας Ε. 4ε απο Ίαπα γἱάῖπηας πα 
Β. 567. αὐῖ ες ο «4γίκῦο πποπ]έατα, πο οἴτοα Ἰμαπιρσασμτα οἳ Αμγάαπι Εμῑξς οἱ 4ος 

Αοἱἰοοηίς, 1ΩΠΘ ἵπ. Ηε]]εκεροπίαπα οχειηίθ.---Ιοο. «γο]ιείοσ]ιι εἑ «Ἱσαπιας πιεπιογαίϊ 
Ίαπα Β. 822, 3. «θαπιαν εἴίαπι Λ. 50.---102. «Ι9ίεχομαις, Ρε]οροπῖς Ε. Ακ Π. πθρος, 
ο Τ]τασῖα αι αἀνεπεταῖ, Ἰπίεν Ῥωοπθς: 46 οα]ι5 οσα Αολ]]ε Ῥασπα ν. Φ. 14Ο. 504. 
ΗΝ (αππον. ἀπ λαο ππάστα οσί, απ. Ἠῖο Ἱπίος 1ωγοῖος πποπποτατῖ ροιοτῖες ἀἴνουδιι 
Ίμαπο ἃ Ῥσροπο 6596 ρτουα Ρας Ετ.----104. ἔπεεπε διὰ πάντων, Ῥτο να]ρατὶ διέπρεπε πάν- 
σων.----105. ἐπεὶ ἀλλήλους ἄραρον τυκτησι βόεσσι. ΡΤΟ, ἄραρον τὰς ἀσπίδας ἀλλήλων, ἐπ᾽ 
ἀλλήλοις. Οἱμεος οοηδεγίος πιθηϊῦιις αηίθ 56 {οπεύαπί, συνασπισµῷ [ποίο.---1ο6. βὰν 
λελιημίνοι, μεμαῶτες.---Ἔφαντό τε (τοὺς Δανασὺς) οὐδὲ (ΡτΟ οὐ) σχήσεσθαι (σχήσειν, καθέξειν 
ἑαυτοὺς), ἀλλ᾽ ἐμπασεῖσθαι νηυσί. επρεοίαδαπὲ Ίογε, μέ «{ολυί πο οοπέϊπεγεπέ 86, 1ΟΙΙ 
κμκϊκιοτοπί, οἱ Ίουο ππαπεγεηέ, νοὰ ασα [ποία ἴπ πανος γαεγθηί, πὲ πιοᾶο Δ. 823. 

108-171. ΑδΙΙδ, φποπι ριίαηας οπστι Ππνθοιπη παπα αππαπα ρου ααἴέαπη απ - 
Ειδίπα ἀχίςνα ἵπ ἱπίργνα]]απα, απο ποτ γα] οἱ Γοδδαπα ραζεῦαί, οὐπα Ῥογίαα 

πέντε τάξεις. 03. Πάρις] Ὁ "Αλε- ἐστιν, ἐβοήθησε, πολέμου ἐπελθόντος. 

ἔανδρος. Ἱκατὰ γαστρὺς ἔχουσα ἡ Εκά- 1902. Πρὸς δ' ἔλετο.] Πρησέλαβε δέ. 

βη, ὄναρ ἐθεάσατο, ὃτι ἔτεκε δαλὸν, 193. Εὔσαντο.] Ἔδοξαν, κατεφάνησαν. 

ἀφ' οὗ κατεφλέχθη πᾶσα ἡ πόλις. Τὸ Διακριδόν.] Ὥστε διακεκρίσθαι καὶ φα- 
οὖν τεχθὲ», οὐ γνώµη τῶν µάντεων έξε-. νερὸν εἶναι πᾶσω. 194. Ἔπρεπε.] 

τέθη, ἀλλὰ γνώµη θεῶν. Ὁ ὑπὸ τοῦ Διέπρεεν. 195. ᾿Αραρν.] Ἡσφαλί- 
3 3 / /. ., Ν α -- / -- 

εὑρόντος ἐτράφη βουκόλον. Άρκτον γὰρ σαντο, ἤρμοσαν. Τυκτῆσι βύεσσι.] Ταῖς 

αὐτῷ γάλα ἐπισχοῦῖσαν θεασάµενος, ἂν- εἰργασμέναις βύρσαις. Λέγει δὲ, ταῖς 

έθρεψεν. ᾿Εκλήθη οὖν Πάρις, οὐχ ὅτι, ἁἀσπίσιω. Οὐ δέ ποτε δὲ βοῦν ἁπλῶς λέ- 
«. / . ; μη, ΕΦ η ΜΕ ον ο ον , 2 
ὡς τωες φασι, ἐν πήρᾳ ἐτράφη, ἀλλ᾽ ὅτι γει την ἀσπίθα, ἄλλα µετά τος. ἐξ ο 

τὸν µέρον παρῆλθεν. Ὕστερον δὲ ᾿Αλέ- γνωρίζεται βῶν ἀζαλέην. 196. Λελιη- 

ἕανδρος ὅτι τῇ πατρίδι ἠλέξησεν, ὅ µένοι-] Παρωρμημένοι, ἔνθερμοι. 107. 



55ο ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. του---12/-. ΠΒ. ΧΤΙ. 

βουλῆ Πουλυδάµαντος ἁμωμητοιο πιβοντο" 

ολλ οὐχ, Ὑρτακίδης ἔθελ᾽ ᾿ ́ Ασιος, ὄρχαμος ὤνδρων, 11ο 

αὖθι λιπεν ἵππους τε καὶ Μνίοχον θερώποντα" 

ἄλλα σὺν αὐτοῖσι πέλασε πεσσι θόήσε, 
ο 

ήπιο" οὐδ᾽ ἄρ ἔμελλε, κακας ὑπὸ Κηρως ἀλύξας, 

ἵπποισι καὶ ὄχεσφυ ὠγαλλόμενο», παρο νηὼν 

ὢνν ὠπονοστήσειν προτὶ Ίλιον ἠνεμόεσσαν" τις 

πρόσθεν γάρ µε Μοίρα (Φυσώνυμος ὠμφεκάλυψεν 

ἔγχει Ἰδομενηος ὠγαυου Δευκαλίδαο. 

είσωτο γαρ νηπών επ᾽ ἄριστερα, τη πο ᾿Αχοιοὶ 

εκ πεδίου νίσσοντο συν ἵπποισι καὶ ὄχεσφι' 
«5 ϱ/ 

τή ρ Ίππους τε καὶ ὥρμα διήλασεν, οὖθε πύλησιν 120 

εὑρ᾽ ἐπικεκλιμένας σανίδας καὶ μακρον ὄχι 

ολλ) ὀναπεπτωµενας ἔχον ὠνερες, « τιν ἑταέρων 
Γη 

εκ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετα. ης, 
ον «) 4 

Τή ῥ᾽ ἰθὺς Φφρονέων Ιπ7γους ἔχε' τοὶ δ' ὅμ ΕΠΟΥΤΟ 

115. προτὶ Γλιον. 

αρετίατα απἰπιαάνογικεοί, παντα Ἰπνοσίας Ίγισγο οοπαίας πι ρνοραρπαίογθς Γοἡβκίπιος 
ποϊα1ς. 

1109. πέλασε νήεσσι Ἡ. 6. ΟΗ8ἱΠ18, οἱ 4 οοπαΐι» Ὁοζιέ ἴργιεγε. 1ΤΙβ. οὐδ ἄρ ἔμελλε 
ἀπὸ νηῶν ἀπονοστήσειν. (Οπαϊηαίιι Ροσία 14, αποά πανραθασας οσὺ πρ, Ν. 384: Βη4.--- 
115. "Ίλιον ἠνεμόεσσαν. αία αἴίο Ίοσο δ]ία, ταξ Ίαπα Γ. 905. νΙάἹπδι---ττθι μὶν Μοῖρα ἆμ- 

φεκάλυψε. Α]ας ον νὺξ, σκότος, ἐκάλυψε, 90ᾷ θὲ τέλος βανάτου, θάνατος θὲ θανάτου µί- 
λαν νέφος ιιῖ Π. 359. δυσώνυμος. ἴπι]αιιδίὲ γιοηιζηῖς. ππαίο οπιὐπιαία. τὲ κακοῖλιον οὐκ ὀνομα- 
σσήν. ιέ Ζ. 255. ἰπυῖκί ολλυῖ, δυσώνυμοι υἷες ᾿Αχαιών.---Π18. εἴσατο Ἡ. Ἱ. ἀπὸ ποῦ εἷμι, 

ἔρχομαι.---νπῶν ἔπ᾽ ἀριστερὰ Ριιίος ἀῑοίιπι 6996 α Ίνα ΑΦ, ομῖ οκ αάνθιδο ορροίέιπα 
οταί ἀοχίγιπη Ἰαΐας Αοὐῑνοτυπα,  Τη(θΠρί Γαππθη οκ Ίρδα παγναίοπθ, Ῥογίαπη, πι 
απαπα ἠππζαγας οί, 0556 οππθπα (115 ΤΠ. βΙπ]σίτο Αοήνογαπα οοτπ οναί, Ἡ. (ΤΠ) 
399. πύλη ἱππήλατος, πί Ατίκίατολας θαπῃ αρρε]αβαί αρ. Βομο]. Ὦ. οἳ Εακίπίμ. ρ. 805. 
22. Ἐταί εἩ κατ ἀριστερὰ ποὺ νανσπάβµου νθὶ τῶν νεών' 5ὶο τοῦᾶιιπέ 4ποηιθ Ἀομο]. Α. Β. 
Ἠαο απίοπα ρατίο αοογγίπαθ ο πίτα νιάερίπαςς Παρεαίηιε 1ΡΙ κίαήοποπι Α]αχ, 
οἳ Ῥτοχίππο Ίοσο Τάοππθησιις: Ν. 226. ο, Κ. Τ12, 112. που Ίοπσα αμεγαπί Αἰλοπίεηςος 
410 Μεποξίλεο: 18. 331. 235. 5ᾳ- Ν. 675---6πο. 753: 65. Οπιπίπο {θποπάνπι οί, 
οὔἶαπα ἵπ. Ἰοοῖ», ἴπ. αίμα ο Ἐπο]απογαπα ραγδις πατγαο Βί, τὰ ἀριστεὰ νπῶν Ἡ 50- 
Ίάπα παιδία μππαπα ποΓοντῖς τί ραίεί νε] Ν. 675, 6.--121. Ὑἱάες, απα]ος Ῥρουία πα 
{0γος Ραον]πί, ραίθηίος ΙΠΙΡΟΙΝΙΙΠΗ, δἳ νθοίθ 5οιι ομ]ος Ἱπίιις5 οὐάιιοο οσο]αδ θἱ πητι- 
ηἰία,  Ὑπσοίος απποι εναπί ἀαρίίοςς: 1, 455, 6. ΟπΙΠΙΠΟ πύλας 68996 αρθτΜΙΥΑΙΗ 
ἵπ Ἱπατο, οαἱ αὐππογθηίιν {0065 οκ (αΊριις οοιηραθία, απίππο (θηθπάΠή θδἱ.---124. 

Σχήσεσθαι.] Σχεθῆναι, κωλυθῆναι. 113. µβασιλείσας τῆς ᾿Αττικῆς. Θυγάτηρ δὲ, 
Ἂ ͵ ον ; ν ο, 

Πέλασσε.] Προσήγγισε, προσῇλθεν. Προτοεείας ία 8. Εϊσατο.] Ὀρρηι 

113. ᾿Αλύξας.] Διαφυγών. 116. Δυ- σε. Σηµαϊει δὲ τρία. Εΐσατο, ἀντὶ 
σώνυμος.] Χαλεπή. 117. Δευκαλίδαο.] τοῦ, ὥρμησεν ἈἘΐϊσατο γὰρ νηῶν ἐπ' 

Δευκαλίωνος παιδός. ᾖΓάγνονται δὲ ἐκ Ἅἀριστερά. ἈἘΐϊσατο, ἀντὶ τοῦ, ἐφάνη' 

Πέῤῥας καὶ Δευκαλίωνας, ὥς φησι ἸΑ- Εἴσατο ὃ᾽ ὥστε ῥωόν. Ἐΐσατο, ἔγνω' 

πολλόδωρας, παῖδες' Ἕλλην μὲν πρῶτος, Ἐΐσομαι, εἴ κέ μ ᾿Οδυσσεύς. 191. 
ον Γ Ν / -- / ” » πλ Δ ον ΄ 

Ὁν ἐκ Διὸς ενιοι γεγεγνησθαι λέγονσι. Οχῆα.] Τον συνεκτικον τῆς θύρας μοχ- 

Δεύτερος δὲ ᾽Αμϕικτύων, ὁ μετὰ ἱΚραναὺν Ἀόν. 194. Ἰθύς.] Επ᾽ εὐθείας. Ἔπο- 



118. ΧΙ. Ι1ΛΙΑΔΟΣ Μ. τος---ιβς. η] 

ὄξέα κεκλήγοντες" έφαντο γὰρ οὐκετ' ᾿Αχαιοὺς τος 
σχήσεσθ», ἀλλ) εν νηυσὶ μελαννησι πεσέεσθαι" 

ήπιο εν δὲ πύλησι δύ᾽ ἄνερας εὗρον ἀρίστους, 

υἷας ὑπερθύμουε Λαπιθάων αἰχμητάων' 

τον μεν, Πειριδόου υἱ υια, κρατερον Πολυποίτην, 

τον δε, Δεοντη», (βροτολοιγῶ { σον Αρη 139 

τῶ μεν ἄρα προπαροιθε πυλόων ὀψηλάων 

ἔστωσαν, ὡς οτε τε θρύες οὕρεσιν. ὑψνικάρηνου, 

α͵τ ὤνεμον μίμνουσι καὶ ὑετὸν ἥματα πάντα, 

ζησει μεγάλησι διηνεκέεσσ᾽ ἀραρυϊαι" 

ὣς ρα τὼ χείρεσσι πεποιθότες ἠδε (ίήΦι, 135 

μίμνον ἐπερχόµενον μεγαν ἜΑσιον, οὐδὲ Φφεβοντο. 

οἱ ὃ ἴθὺς προς τείχος εὔθμητον, [βόας αὖας 

ὀψοσὶ ἀνωσχόμενοι, ἔκιον μεγάλῳ ἀλαλητῶ, 

ὌΑσιον ἀμφὶ ὤνακτα, καὶ Ἴαμενον, καὶ Ὀρέστην, 

Ασιάδην τί Αθόμαντα, Θόωνώ τε, Όμομαον τε: 149 

οἱ ὃ ἦτοι έίως μεν εύκνημιδας Ἄχαιου» 

ὄρνυον, ἔνδον ε εοντες, ἀμύνεσθαι περὶ νηῶν' 

αύταρ, επειδη τείχος ἐπεσσυμένους ενόήσαν 

Τρώως, ὠταρ Δαναών γένετο ἰαχή τε φόβος τε, 
} ἡ κ 2. / / ΄ 

ἐκ δε τὼ ὠΐζαντε, πυλοων πρόσθε µαχέσθη», τ45 

130. Εἶσον. 136. νι]ς. οὐδ' ἐφέβωτο. 130. ἀμφὶ Εώνακτα. 
149. Θόωνά τε, Εοινόμαόν τε. νυ]ς. ᾽Ακάμαντα. 144. γένετο Ριαχή. 

πῃ ῥ Ιθὺς φρονέων ἵππους ἔχε. Ὑεἱ Ιθὺς Φρονέων φοῖ]. ἠέναι 8 ἵπ ἰθὺς µεμαὼς, νε] εἶχιεν, 
ἤλαννεν, ἵππους ἰθὺς, φρονέων, ο0ἨΙ]το. Ῥτορίοτο ρεῖαδ: Ν. 135. οὗ δ ἰθὺς Φρόνεον, µέμωσών 
τε µάχεσθαι.---125. ἔφαντο γὰρ οὐκὲτ' ᾿Αχαιοὺς ία, ν]άϊπηιις Ίο πηοάο 8. τοῦ, 1ο7.--- 
128. υἷας Λαπιβῶν, 9ἳνθ πΠΠΙ(ΙΟ πποτθ, ταῦ υἷες ᾽Αχιαιῶν. φἶνε Πίου Ῥιτϊηιοϊ ες Οοτοπῖ, 
Ῥαΐγιρη, Πιαρίίιαγιώης 8. ηαὶ ος Ἱμαρ]ηνὶς ογαηέ. οἳ. Β. Τ49---146. 

133. Οοπιραταξίο ἀ]εοία εξ οπιηδαξίς θστερία.---Τ94. ἀἔραρυται (6οἷο. Ἱπ]αργθηίος 
σὺν) ῥίζησι δωηνεκέε εσσι, Ἰαΐε μεν Ἠπιῖπα Ρογηπρεπίρις, εραγςῖ5.---Κείρεσσι πεποιθότες ἠδὲ 
βίηφι, Τργουες, απτηρκί.----137. βέας αὖας ὑψ2σ᾽ ἀνασχόμλνοι, οΏρεῖς 5αρτα οαρίία εἶαιῖ», 
συνασπισµοῦ Εεπις αάνεισιις τε]α. 4εσαρο. ἠποῦα, στἹα. οἱ δὲ, πιο Π], ἔνδον, ἔντὸς τοῦ τεί- 
Ἄΐσυς, ἐόντες, εως μὲν, αἰἰφιιαππάϊζτο Ῥτο τέως μὲν, ὄρνυον τοὺς ᾿Αχαιού. Ίος 141- ἀτὰρ, 
Ρ{Ο καὶ, 6 145. δὲ ἵπ αροάοςῖ: έππι υεγο 4ο ΠΠί. ---145- Οοπιραταίο οππα αργο αρίῖ- 
οἴίος Ἰπκίτασία, τὸ ἱπίρτά ατα Πες Ῥτίπιο 4ς ΡτοπαεπΏί πα Ιπαροία, πα 1 ἀεπεῖητα 076- 
Ρῖτα οο]]αίο ατα αγππογαπα 5οπ] σα. οξ, 5π]επα Ἰοσυπα Ν. 471. 5. 

το.] Παρεγένοτο. 195. Κεκληγότε.] "Ἡρμοσμέναι, βέβαια. 136. ᾿Εφέ- 
Κεκραγότες. 125. Λαπιθάω»ν.] Λαπίθαι, βωτο.] Ἔφευγο. 137. ΒῬόας αὔας.] 
ἥρωες ᾿Αχαιοὶ, ἀπὸ Λαπίθου τοῦ ᾿Απόλλω- Ἠύρσας ξηρὰς, τοῦτ' ἔστιν, ἀσπίδας. 

νος καὶ Στίλβης νύμφης τὸ γένος ἔχοντες. 138. Ἔκιον.] Ἐπήεσαν. 141. Είως.] 

132. Ὑψικάρηνο.] Μακρα. 134. ως. πρὶν ἐλθεῖν τοὺς βαρβάρους. 142. 

Διηνεκέεσσιν.] ᾿Επιμήκεσιν. ᾿Αραρυΐϊαι.] "Ένδον.] Ἔσω τειχῶν. Ί4ς. Ἐκ δὲ τὼ 



652 ΙΔΙΑΔΟΣ Μ. τάό----16ή. πΠΕ. πεπε 

ὠγροτέροισι σύνεσσιν ἐοικότε, τώ τ εν ὄρεσσιν 

ὠνδρῶν Ί9ε κυνῶν δέεχοται κολοσυρτον ἰόντο, 

δεχμω πὰ ἀϊσσοντε περὶ σφίσιν ὤγνυτον ὕλην, 

πρυμνν ἐκτάμνοντες, ὑπαὶ δέ τε κάμπος. ὀδόντων 

γίγνεται, εἰσόκε τίς τε αλὼν ε εκ θυμὸν ἔληται" 

ὣς τῶν κόμπει χαλκὸς επὶ στήθεσσι φαερος, 
ἄντην (Βαλλομένων" μµάλα γαρ κρωτερῶς ἐμάχοντο, 

λαοῖσι καθύπερθε πεποιθότες ἦδε βιφυ. 

οἱ ο άρα χερμαδίοισι εὔδμητων ὁ ἀπὸ πύργων 

(άλλον, α ὠμυνόμενοι σφῶν τ' αὐτῶν, καὶ κλισιάων, 

νηὼν τ ὠκυπόρων. νιφώδες ὃ ὡς πίπτον ἔρωζε, 

ἄς τ' ὄνεμος ζως, νέφεἛ σκιόεντα δυνήσως, 

ταρφειας κατεχευεν επὶ χθον πουλυβοτείρη" 

ὣς τῶν ἐκ χειρῶν (Θέλεα ὁ ῥεον ἡμὲν Αχαιών 

ἠδὲ καὶ ἐκ Τρώων κόρυβες δ᾽ αμφ αὖον ἀύτευν 

βαλλεμοναι μυλώκεσσε, καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι, 

δη ὁ ρα τότ᾽ ὤμωζεν τε καὶ ὢ πεπλήγετο μηρὼ 

"Ασιος ρτακίδη,, κοὶ ἁλαστήσας ἔπος ηύδο" 

Ζευ 7 πάτερ, Ί ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδης ἐτέτυζο 

159. νι]ς. βέλε 

15ο 

1ο 

τόο 

.» 
146. σύεσσι Γε[οικότε. 148. σφίσι Γάγνυτω. εῤῥεον. 
162. καὶ Γώ. ν. 0058. 163. Εέπος. 

147. κολοσυρτὸν, ΏΙΙΠΟ ἨτΡΑΠΙ.----148. δοχμὼ ἀϊσσοντε, ορΙαιο οαρῖέο πα Ιοίαπα, οἳ- 
Πᾳπο ἀθπίς 1π{ογοπά τα ο. Λ. 417, 4185. ὠμφὶ δὲ τ᾽ ἀἴσσονται. ὑπαὶ δὲ τε κόμπος ὀδόντων 
φίγνε πα. 

151. ὧς σῶν. Ῥο]γραῖς οἱ Ιμοοπίαϊ. ἄντην βαλλομένων ἆππι Δάν6Ιβο ΟΟΓΡΟΤΘ ἴθ]α 
οχοῖρίαης. --193. λασῖσι καθύπερθε 4θ ΙΙΙΤΟ 86 να]]ο 5ο. ΡαρπαπΏβις Αολνιδ.---- 154. 
οἳ Σ ἄρα 5ο. Π]ὶ λασί. Αολίνί αἲῆ ϱ Υαμο Ραρησηίος.---Ἡ ξό. μφάδε 5 δ ὡς πίπτον ἔραζε, Ἐκ 
Ίας Ππιετραποβῖοπο ἠαπροπάα σιηί ὧς δὲ μφάδε 5 ἔπιπτον, ΡΤΟ ὡς νιφάδες πίπτουσιν, ὡς σῶν 
ἐκ χειρῶν. 8ΙΠ νιφάδες δὲ τοίτα]νας α βαρονίοσα Όνη εσρ]επάπη : σὼ δὲ λλεμάδια ἓ ἔπι- 
πτον ἔραξε, ὧς νιφάδες. Ρεῖα ῬγοῦαβΙ]Π15.---1 6ο. αὖον ἀὔτευν. ογεμἰίαπιάο. σραχύ τι. ΥΙ- 
βῖ]ας τοάἁἷα[ε ο. Τ. 357. αγά αἰίῖν πιοπϊδις αμα |Γ}αθ0Υ. µυλάκεσσι φπηρ]. δαχῖ5 
ππασηῖς: 5Ρθοίθίη Ρροεία. κ υσς βεπουί. 

162. Βο]ίάΙ Ἰιοπαίπίς φιιθγθ]ο, αῖ οὐπα Ῥγιάρηοπαπα οοηκ]]]ς ποπ. ορίοπαρεγανοί, 
ΠΙΟΣ. εχρεοζαίίοπθ 9ο οχοϊάθγθ νἱά1έ. ὤλαστειν θδί οτι ἰπιαἰφιαίίοπε «0Ι0Υ6. δεινοπαθεῖν. 
χαλεπαίνειν. ΡΙΗ5 (19Π1 ἀγανακτεῖν. ΘΡΗΤΩ Ο. 21.--- 164. Α «ονθ 8ο ἀθοερίιώπ αἲῑ, οπα 

ἀϊξαντε.] ᾿Εξελθόντες δὲ αὐτοί. 147. ᾿"οῖς ἀπὸ τοῦ τείχους ὄχλοις θαῤῥοῦντες, 
Δέχαται. Ἐκδέχωται. ἈΚολοσυρτώ.] Καθύπερθε.] "Ἔμπροσθυ. 156. Ἔ- 
Παρὰ τὸ τὰ κὤῶλα ἐπισίρεν. Ἡ τὸν ραζε.] Εἰς τὴν γῆν. 157. Ζαής.] Με- 
κολῳὸν, ἤγουν τὸν συριγµόν. Ἰόντα.] γάλως πνέων, βίαιο. 16ο. Κόρυθες δ' 

Ἐπερχόμενω. 148. Δοχμώ τ᾽ ἀἴσσω- ἀμφ' αὖον ἀθτευ».] Αἱ περι κεφαλαῖαι 
τε.] Εἰς πλάγιον ὁρμῶντες. "Αηνυτον.] δὲ αὐτῶν ἐν Ίχω ἀπετέλουν. περιή- 
Κατακλῶσιν, κατάσσοινσι. 1490. Πρύ- χουν. Αἶω.] Ἐηρόώ. 161. Μυλάκεσ- 
μνην.] Ἐκ ῥιζῶν, ἐσχάτην. "Ὑπαὶ δέ] σι.] Τραχέσι λίθος. 163. ᾽Αλαστή- 
«Ὑπὸ δὲ τῶν ὀδόντων. Κόμπος.] Ψόφος, 

153. Λασῖσι καθύπερθε πεποθότες.] 

σας.] Δεμοπαθήσας. 164. ΦΙλοψευ- 
δής.] Ψεύστης. 166. Σχήσει.] ᾿Ἔπι- 



Ὅς, πητ ΙΔΙΑΔΟΣ Μ. τός---ι78. σσ ὃ 

πώγχυ μάλ" οὐ γαρ ἔγωγ' ἐφάμην Ίρωαις ̓ Αχαιοὺς 1ός 

σχήσει ἡμετερόν γε μένος καὶ χέῖρας ἀάπτους" 

οἱ ὃ), ὡς τε σφηκες μέσον αἱόλοι, ηε µέλισσαι, 

οἰκία ποιήσωνται ὁδω ἔ επι παιπαλοέσση, 

οὐδ ὠπολείπουσι κόιλον δόµον, ἀλλὰ µένοντες 

ἄνδρα. θηρητηρας, ἀμύνονται περὶ τέκνων) 17ο 

ὣς οἵγ' οὐκ. εθελουσι πυλαων, καὶ ὑ᾿ εόντε, 

χάσσασθαι, πρίν Υ᾿ ηὲ κατακτώμεν, πει ἁλώναι. 

ὋὪς ἐφατ, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταυτ' ὠγορεύων' 

ἝἜκτορι γάρ οἱ θυμὸς Εβούλετο κυδος ὀρέζαι. 

Ἕλλλοι ὃ αμφ ἄλλησι μάχην ἐμώχοντο πύλησν' α17ς 

ἄργαλεον δε -- ταύτα, θεὺν ὢ ὡς, π.όντ ἀγορευσαι" 

πάντη γαρ περὶ τείχος ὀρώρει ῥεσπιδαες πυρ 

λάννου" Αργείοι δὲ, καὶ ὠχνύμενοί περ, ὠνόγκη 

168. να]ς. ποήσωται. Εοικία. 172. ἠὲ Γαλῶναι. 174. γάρ ἔοι. 
176. θεὸν ὥς. Ῥοη{]. 

«6 νἱάραί Γαδιιπῃ 5ρθ {επιστ οοποθρία. Ἐρδοί, ηιισά Ἰον]ίαίοπι Ποπηπϊς οκοιδαγεί, οἱ 
απριτίο ου]αίο οῬέοπαρενασκοί. ἸΝΙΙ Ίου Ίρδαπῃ, φιιοᾷ αά ιο Εογαπα. βεοιηάα αιδὶ 
οταπί Ττο]απϊ, Ῥτο οπιῖπε ν]οοῖς α 7ονε Ῥγοπαϊμδος αοοερεταῦ: αί Ἠεοίος 5αρ. Δ. 
288. ΑΡαπιεπηποῦθ να]ηθγαίο, ἐμοὶ δὲ μὲγ᾽ εὖχιος ἔδωκε Ζεὺε ὑψιβρεμί σης. πἀάε Ῥο]ναα- 
πιαη(]5 νοτρα 51Ρ. 67. 5α- --τότ. εξ, Ίος. Π. 3599: 5ος (κατὰ πὸ) μέσον αἰόλοι. ποικίλοι. 

ποπ οὐἴογε, δεὰ πιοίιε νατίαίο ασ ορ]οτῖ: εὐκίνητοι εί φι]άεπα πηθάίο οοχροτθ Ἰηδθοίο.--- 

171. καὶ ΡΤΟ καίπερ.-' 12. κατακτάµεναι ἠὲ ἆλώναι αιιὸ νίπεθτθ απατ πηοτῖς αιζ ορᾶρτε 
Ἠοδίεπι απιξ οσα! αέ Γ. 370. δεί Φ. 281.---ΙΤ4. Ἕκτορι κὔδος ὀρέξαι άν Ηεοίος ΡείΠΙΙ5 
πι οπδίτα Ἱτιπηρογεί. 

175. ἀμφ ἄλλησι πύλησι. Ἐπετε 6ΓᾷΟ Ρ]αγες οβδίτοΓΙΠΙ Ῥοτίβ. Ἠοο πεσαν]ί εί 
τοοίο φπἱάετα, Αιήδιατομιας οσα ας. 1 δαῦῖς ἀ]σοπίος οκουδεοτῖς οπηπῖα, ππαπα 
(απίυπη Ῥοτίαπα οαδίγοσατη ἃ Ίνα Ῥατία Γαΐςςε, αρθτίιπα Βΐ. ν. Ἐκοιπς. 4θ σειχοµαχία. 
Ἐδκί καπθ ραιι]]ο οὐδοιτίος πατγαΏο ἆθ οακίτῖς Αολίνοταπα οχρισπαῖς οἱ Ττο]απογαπα 
ἵπ ἑα Ἱτγαρβοπε. Ἠάπηας 5πρ. δο---το7. Ττο]απος ἵπ ήπααθ ἵαππηας ἀἱκρεγβίος 
Άρσγθςςος 6556 να]]ητη, δὲ ἆπσος φάθπα τε]οῦῖς οπσπίραδς πῖδί φποά απατά Απίαπι {6- 
ππθτο οπστα ΙηπνθοίαπΙ 6556 πατταί γα, ο α Ῥοτίαπι οπδίτογαπα ἀποθτοίς ΠΙ]]ο 
{8π1ΕΠ 6υΠά βποθθσδα, οοοιστεπέίριις αἲ Ρροτίαπι Ῥο]γρωίε οἳ Ἰμεοπίθο, Πιαριμῖς: 127 
---α 7 θἱ 181-194. Τίθγαπα πιθποταπζας Ττο]απί Ῥοτίαπι ορρισπαηίος ν5. 330, 249- 
Δᾷ ϱἩο5 ν. ποίαία. Ἰπίετρα τε]ηπας (πγπηας Ἠθθθςςθ ο5ί Γ095α Ῥ6γ ΔΡΡΕΤΕΠΙ, {αΠςΙΙάΠΙ 
Ῥοπίθπη, δαρεταία ναι ορρασαςθο ναγς ἵπ ραγάραςς ἵπ Ἠῑς Ες Ηεοίοσῖς ἑάσπια 
ασ ἀἷα αἲ Γοδαπη καὐδετεγαί, 106. 8η. 2851. 8. ΠΑΣΤΑΠΙΗΙΣ 60Π8615 255. 5ᾳᾳ. δὔῖαπι 
Ἀατροάοπ να]]απα, ποπ. Ῥοτίαπα, αἀοτίπις ογαῦ 209. 54. 397, ὃ. 308. ἆοπθο Ἠεοίος 5.χο 
Ῥοτίαπα ρετ[γορ]έ 445. 5ᾳ-. Βατρεάοπ {αππθη νἶχες Αολίνοσιπι ]απα ἱηβγοροταί: παὲ 2090, 
1, 2. ΙΠΠΙΕ Ῥοεία. πύργοι ε ἐπάλξιες αἲ να]απα «ροοίαηί, αιιοᾷ Ῥοδία ΠΙΙΓΙΠΙ, σεζχζος, 
αρρε]]αί.--.Τ77. θεσπιδαξς πὸρ λάϊνον. απὰασῖιις ἀῑσίαπα 6596 νἱάθίις, ο {οτο ]ντίοιπα, 
4ς ρασπα ατἀρηῖς ατἀος επίπα 6ἳ Παπηπια 4ς ραρπαπΏβθιας οππι 5οπιεὶ Ιποτεμιῖσσος 
Ἠδα Ἰοηαθπά], Ῥουξ εαν Ῥαρπα ναχῖς ]αοῖς Γαοία ἀῑο ατάεγε, θἱδῖ {πορο ἀπτίογε, 

σχεῖ. 167. Μέσω αἴδλοι.] Ποικίλο τὴν σφηκίαν φησί. “Οδᾷῷ ἔπι.] ᾿Αντὶ 
τὰ µέσα τοῦ σώματις. Εϊσὶ γὰρ ἐπτε- τοῦ, παρὰ τὴν ὁδό. Παιπαλοέσση.] 
ῥωμένοι καὶ ξανθοί: ἀφ᾽ οὗ εὐκήητοι. ὡς Τῃ πολλας ἐκτομὰς ἐχούση, τῇ τραχείᾳ. 

καὶ ἀλλαχοῦ φησι Αἰόλον ἵππο. Α- 17ο. Θηρητῆρας.] Τοὺς ἐρεθίζοντας. 
µεινον δὲ ἀκούειν, τοὺς εὐκωήτου. 168. 172. Χάσσασθαι.| Χωρισθῆναι. 177. 

Οἰκία.] Νῦν φωλεούς. Καὶ κοῖλον δόµον Θεσπιδαές.] Θεῖον. τὸ ὑπὸ θεῶν ἀνα- 
νο, 1. 4 Ἡ 



554 ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. τ7ο---εοι. ΤΕΒ. 1. 

νπῶν ἠμύνοντο" θεοὶ ο ἀκαχείατο θυμον 
πάντες, ὅσοι Δανωσῖσι μάχης ἐπιταῤῥόθοι ἡ ήσαν. 190 

Συν ὃ) ἔβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηιοτητα" 

ἔνθ αὖ Πειριθέου υἱος, κρατερες Πολυποίτης, 

δουρὶ βάλε Δάμασον, κυνέης δια χαλκοπαρῄου" 

οὐδ' ώρα χαλκείη κόρυε ἔσχεθεν ὤλλα δια πρὸ 

οἰχμῆ, χαλκείη ζ᾽ ὀστέον' εγκέφαλος δὲ 1856 

ἔνδον ἃ απας πεπόλακτο" θάμασσε δε μη μεμαώτα" 

αύταρ ἔπειτο Πύλωνα καὶ Ὄρμενο εζενόριζεν. 

υἴον ὃ ᾽Αντιμώχοιο Λεοντεὺς, οζος Ἂρηος, 

Ἱππόμαχον (βάλε δουρὶ, κατ ζωστηρα τυχήσας. 

αὖτις ὁ ἐκ κολεσϊο ' ἐρυσσώμενος ἔίφος όξο, 199 

᾽Αντιϕάτην μεν πρῶτον, ἐπαΐξας δι ὀμίλου, 

πληζ, αὐτοσχεδίην' ἐν οὰ αρ ὕπτιος οὖδει ἐρείσθη' 

αυταρ ἔπειτα Μένωνα, καὶ Ἰωμενὸν, κοὶ Ὀρέστην, 

πάντως ἐπωσσυτερους πέλασε χθοὶ πουλυβοτείρη. 

Ὃφρ οἳ τοὺς ενάριζον α ὠπ᾿ ἔντεα μαρμαίρωτα, 105 

τόφρ' οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Έκτορι κοῦροι ἔποντο, 

οἳ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι ἔσων ο δὲ μάλιστα 

τειχός τε ῥήζειν, καὶ ενιπρήσειν πυρὶ γηας, 

σ ῥ᾽ ἔτι µερμήριζον, ἐφεσταύτες παρα τάφρῳ' 
όρη γαρ σφι ἐπηλθε περησεµεναι μεμαωσῳ, 200 

αἰετὸς ὑψιπέτης, ε επ᾽ ὠριστερα, λαὸν εέργων, 

179. να]ς. θυμᾷ. 199. ἐκ κολεσῖο Γερυσσάμενος. 
198. νυ]ς. ῥῆξαι οἳ ἐνιπρῆσαι. 9Ο1. λαὺν ἐξέργων. 

χο 5ΘΗ5ΙΙ ποδίνο. Υάἴπιας οἰπηϊ]! αιπάασία ἀἴσίατη χιτῶνα λάννον Τ. 57.---Ι70, 18ο. ΤΗ 
δΐαπα α ΠΡΙ πποᾶο ΙπάΙσπαπίαϊς πποᾶο παϊκεγαπίαιτ Αοπϊγογιπα Γογιπατη. 

181---Γ94. Ἠθάῖς παγιαίῖο αἆ Ῥοτίατη, παπα Ῥο]γρωίος ο Τεοπίοιις ἀα[οπάηίς ἵπ- 

ἐθυγαρία Ῥοδὲ νς. 74.---181. συνέβαλον πόλεμον, ιιὲ Ἀ]ας χεῖρας 6ὲ ῥινοὺς, Δ. 44Τ.---τδ6. 
πεπάλακτο" --- Ἰαφί οοπηιιαφκαξππα δὲ οργεῦγαπα: Λ. 98.---1898. Ὦο ΑππΙΔΟΜΟ 
Ῥαίτο ν. 51Ρρ. Λ. 127.84 αδὈὶ ος ΠΙ ῬΙκαπάον εἰ Ημρο]οσ]νας ορ μπίας. Ἐγθας παπο 
οδί Ἠιρροππασ]ι!5. (93. κατὰ πληγὴν αὐτοσγχεδίην' ἐκ τοῦ αὐπτοσχιεδόν. 

105---259- Απισιιγ]ο ομ]αίο, Ῥο]γάαπιας ἆθ 5αο0ρρδι Μπαθης, ααέ οοΠ/ η οχριρπαπ (1 
ομαδα ο ἑαπί Τνο]αηί, κια θές πο. {απηθη. ἀθίοτθίιγ ΗθοίοΓ. ὄθρα οὗτοι ἀπτνάριζον 
ἐκείνους (κατὰ) τὰ ἔντεα. βροΠαβαηῦ. 

197. τόθρα οἳ (ἐκεῖνοι, οἳ)--.ν. 100. ἅ ῥ' ἔτι µ. Ἰπίθνθα ἐῑΙῖ--- 11, ὑπφιιαπι, σιωιοίαδαπ{ι. 
Ττα]εοσταί Γοδδαπα απίο ορίθγο {ρπιργαγῖις Ἠοππο, Αδίιςς ἁππα 1]]α σπα διιῖς αἲ Ρονίαπι 
ἆς οπστα ραρπαβαῖ, Ιπίετοα Ηεοίοτίς οἱ Ρο]γάαπιαπεῖς ἔπππασο αἲ ἐτα]θοίαπα {05805, ο. 
πσσογίς νἷα (γαπ5 οαπη Γετεραί, δαὐκίοταπί. 

πτόµενο. 179. ᾿Ακαχήατο.] ᾿Ελελύ- σας. ᾿Ἐπιτυχών. 192. Αὐτοσχεδίην.] 

πηντο. 183. Χαλκυπαρήου.] Χαλκᾶς Ἐκ τοῦ πλησίω, ἐκ χειρός. 194. Ἔ- 
παραγναθίδας ἐχούση.. Τ14. Ἔσχε- πασσυτέρως.] Ἐπ' ἀλλήλος. 301. 

θεν.] Ἐπέσχεν, ἐκώλυσε. 1899. Τυχή- "Ὑψιπέτης.] Βἰὶς ἵψος πετόµενας. Τῷ δὲ 



1185. ΧΤΙ. ΙΔΙΑΔΟΣ Μ. 21ο2---α13. οσο 

φευήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον, 

ζων, ἔ ἔτ᾽ ὠσπαίροντα: καὶ οὔπω λήθετο χάρης: 

κόψνε γαρ αὐτον ἔχωτα κατὼ στήθος παρω δειρὴν, 

ἰδιωθεὶς ὀπίσω' ὁ ὃ ὦπὸ έθεν ἠκε χαμοζε, 905 

ὀλγήσας ὀθύνησι, μέσῳ δ ενὶ κάββαλ' ὁμίλω" 

αὐτὸς δὲ κλάγζας πετετο πνοιήσ᾽ ἀνέμοιο. 

Ίρωες δ᾽ εβῥηγησαν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφω 

κείμενον εν µέσσοισι, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. 
δη τότε Πουλυδάµας θρασυν Έκτορα είπε παραστάς" 219 

Ἕκτορ, εὶ μέν πῶς μοι ἐπιπλήσσεις ὠγορῆσιν, 

ἐσθλα φραζομένῳ' επεὶ οὐδε με, οὖδε ἔοικε, 

μον εόντα παρεζ ἆ ὠγορευέμεν, οὔτ᾽ ενὶ βουλή, 

205. ἀπὸ Γέθεν. 208. Είδον----ὄψφιν. 21Ο. Ἕκτορα Εεῖπε. 

912. οὐδὲ Εέοικε. 

391. ἐπ᾽ ἀριστερὰ ]ππβο ο1Π1 ἐππηλδε α Ίνα νο]ανί αηπί]α: εξ Ἠ]ο απἰάσπα Ρεγ πιέ- 
ατα επεγοϊέιύπ, λαὸν ἔέογων, 5ειι Ἰπίου πέγαπηθτθ ασἴεπα νο]απάο, Ια τε νο] απαπα α 
Ίσνα Ἰαμθτοῖ, 56 Ιπίος Ἐτοἱαπογαπα ἑαπτηᾶς. ἈἉππῆ]α Ὢ.. 310. αθπ]]α εἴσωτο δὲ σφι 
δεξιὸς ἀῑξας διὰ ἄστεος. Ἰοχ μέσω ὁμίλῳ οἱ ἐν μέσσοισι εαλ]απρ] έν, ---202 : φερήυτα 

οταθηίαπα, φπάρρθ τοδίτο να]πογαίιπα αθπἱ]ο.---2ο3. ἀθμοῦαῦ 556 καὶ -- λη2όμενον 
χάρµης. Ἐνι απίοπι ααρατίαπα Πα ]αβπιοβῖ: αθιπ]α Ίαπα ν]οίος νἶδα γιο απραεπι, 
ἀο]οτο εκ ππουκι αβεσία, νῖνπα ἁ πες: Ύπο Πεῦαξ Ῥτουαβία, εὔῖαπι Έτοίαπος Ίαπα 
Ῥωπο γ]οίοτος το Ἱπ[ροία 8556 ἀἰκοθοσιιγο. ἈἎΙος κόφε, ἔπληξεν. ἔδακεν Ἡ. Ἱ. πέτετο 
πνοιῃς ἀνέμοιο. οτηαίθ, φποπῖατη οἳ αι] γο]αῖ, νεηίο αίρπάπα οδί.. Αα8 δὲ πνος ἀνέ- 
µοιο. τά ορτίοῦ ορ]οσ]ίαίο, τὸ ΠΠ. 149. οἳ αίος . 267. άρα Ιαοίαίαν μετὰ πνοιῇς. Ἀὶο 66 
Ο4. Β. τ4δ. 

208. αἱόλον ὄφιν" φιῖ φοἷεἰ υοἴυεγε 9ε υαγῖϊς αρὶτία, τα καρ. 167. ἆς πποία Υανίο. 
511. Ἠεοιοτῖς οθίοτοφιιϊ Ῥπιάθη ήν νἱτῖ, απο τθγαπα 8 οσθσσα Γεγουῖεη(ῖδ, Ῥθισοπα 

Ῥγοο]αγο αἀππιρταίας ταξ οπιπῖθις ος Ἡεοίοτος 5αρογες5ο Ἰπίο]ίρας, απ πυ]]α 
οοηδ]ία οχ]σαπὲ παπα 19 {ραῖς σταία αἶπες ἴγασος, απρονῖ, δὲ οοπίπηε]ἰο5ί ἵπ 605 
ασ] ία οοηδα απ, ας ἵαππθη 1ρῖν ἀἱδρ]σεπε. ἐσθλὰ φραζομένῳ Ἡ. Ἱ. οοπδι]επῖ, 
συμβουλεύοντι.----οὐδὲ ἔοικεν 90. σοὶ, ΤΟ «ηιπίπι 6ΕΊ8Ε8, ὀΏμον τινᾶ, Ἡ. δηµότην, Ποπιῖπετι 
Ῥγίυαέιπι, ἆγορευέμεν παρὲξ, Ῥγωίεν ἰα, φτιοᾷ ἔτι ἴτι πιεάϊιαι ῥγοζι[αῖ οοπίχα φιίαπι 
ἔπ οεπδεύας, 56 τα ταῖς παν δἰθίο, 5ο οαρίάἸίαίο νἰοίας. νοτῦο, αἰπενγ δοπέΐγε, 
6ΕΊΔΕΥ6. σὲν δὲ κράτος αἰὲν ἀξξειν, ΦΙΡΡΙΘ ἔοικε δὲ σοι, οΟπίγα Όετο γρονέηζας, τιέ εα φτῖδ- 
φιιε δεγιαίιγ, φιδιις ἐπ αἰρπίίαίεπι ἑπαπι απερ]ῇσος, ἰαθατῖς. Αροβρη. 1. 296. νοπ]έ 
Ἰήσονι κῶδος ἀέξων.---Αέ Ἰάεπι Ἡθοίος 56το Ῥραπίοπίαπα Ῥγοβίθίις ερτεῦί οὐπδΙ τηθ- 

/ εν) / « ΄ ΔΝ ΔΝ / ” Ν 3. . τόνῳ ἀναγνωστέον, ὡς νεφεληγερέτης. γὰρ κατὰ προαίρεσι αὐτοὺς ἐμίσει, ἆλ- 
Ὑψιπετὴς δὲ, ἀπὸ ὕψους πεπτωκώς. Ἔ- λὰ χαριζόµενας Θέτιδ. 302. Φομή- 
έργων.] ᾿Αφορίζων, ὥστε φαίνεσθαι µέ- εντα.] Φοευτικώὼ. Ἡ πυῤῥ. 3294. 
σον αὐτῶν. ᾿Επ᾽ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων.] Κόψεν.] Ἔδακεν, ἔπληξε. Ἔχοντα.] 
Ὑποχωρῆσαι συμφέρον προσηµαύων. Ἰλ- Ἱρατοῦντα. 3205. Ἰδνωθείς.] Συνειλή-- 

Ριστερὰ γὰρ σημεῖα τὰ ἀπαίσια' δεξιὰ σας ἑαυτόν. καµφθείς. ᾿Απὸ ἔθεν.] ᾿Απὸ 
δὲ τὰ συµφέρωτα. ΛΖητεῖται δὲ, πῶς ὃ ἑαυτοῦ. 907. Κλάγέας] ἈἙοήσας. 
Ζεὺς ἐπικρατεστέρους θέλων ποιῆσαι τοὺς 208. Δἰόλον ὄφιν. | Τὸν ποικίλον καὶ πο- 

Ίρῶας, σημµεῖον αὐτοῖς κΚωλυτικὸν ἀπο- λύστικτοω. ἨΠέπωθε δὲ ἐπὶ τέλους ὁ 
/ λ τος ἃξ , / ”. κο. / - } πέµπει.. «Φησὶ γάρ Όρνις γάρ σφιν στίχος, ἔχων τὸν ἐκ δύο βραχειῶν πυῤ- 

ἐπηλθε περησέµεναι μεμαῶσι. Ἰαὶ ῥη- µῥίχον. καὶ καλεῖται µείουρς. 319. 
τέον, ὅτι νίκην μὲν ἐβούλετο τοῖς Ἱρωσὶν, ᾿Εσθλὰ φραζομένφῳ.] Τὰ ἀγαθὰ συµ- 
ἐξελεῖν δὲ τὸ δέος τῶν Ἑλλήνων. Οὐ βευλεύοτι. 3913. Δῆμν.] Νῦν, τὸν 

4 Β 2 



550 ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 2ο1ή----212. ΠΠΒ. ππι. 

οὔτε πότ᾽ εν πολέμῳ, σον δὲ πρώτος αἲεν ὠεζεμ' 

νον ὃ αὐτ' εξερέω, ὦ ὢς µοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα. 

μὴ ἴομεν Δαναοίσι μαχησόμενοι περὶ νηων᾿ 

ὥδε γαρ ἐκτελέεσθαι ὁ ὀίοµαι, εἰ ετεόν γε 

ΤΏρωσὶν ὅδ σι ορνις ἦλθε περησέµεναι μεμαώσυ, 

αἰετὸς ὑψιπέτης, ἐ ἐπ᾽ ἀριστερω, λαον ἐέργων, 

φοινήεντα δράκοντα, φέρων ὀνύχεσσι πελωρον, 

ζωον, ἄφαρ δἱ ἀφεηκε, πόρος φίλα οἰκί ἡ Ἱκέσθον, 

οὐδ’ ἐτέλεσσε φέρων δόμεναι τεκέεσσιν εοῖσιν' 

ὣς ἡμεῖς, εἶπερ τε πύλας καὶ τείχος ᾿Αχαιῶν 

ῥηζόμεθα σθένεῖ µεγόλω, εἴζωσι ὃ ᾿Αχαιοὶ, 
οὐ κόσμῳ παρὰ ναυφιν ἐλευσόμεθ᾽ αὐτω κέλευθα᾽ 
πολλους γαρ Τρώων καταλείψνοµεν, οὔς κεν Αχαιοὶ 

χαλκῷ δγώσωσιν ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν. 

ὧδέ χ’ ὑποκρίαιτο θεοπρόπος, ὃ ος σάφα θυμῶ 

εἰδείη τεράων, καί οἱ πειθοίωτο λαοί. 

Τον ο αρ ὑπόθρα ἰδὼν “ἄροσεφη κορυβαίολος τοῇ 

Πουλυθάµα, σὺ μὲν οὐκ ἔτ ἐμοὶ φίλα ταυτ' ὠγορεύεις' 

οἴσθω καὶ ὤλλον μῦθον ἆ ἀμείνονα τοῦδε νοήσαι. 

2156 

220 

205 

230 

218. νι]ς. ὄρνις ἐπῆλθε. 

239. [ε[οῖσι. α3/. νι]ρ. 
330. ὑπόδρα Ειδών. 

231. φίλα Γοικί ἱκέσθαι. 
930. Γειδείη----καί Γοι- 

ο ἐξέργω». 
πώσουσι. 

2332. [οΐσθα. 

Ἠου]ς 1Πῇ. Χ. τοο.--223. Τ]ε αηιῖ]α, απίθα νἰοίοι, πιοκ πεοθρίο να]πθγς νἰσαπα δεΓ- 
Ῥεπίεπι αὐ]οοῖς» 5ἱο οἱ 05, πιπο ν]οίογθς, Ιπ[αιδίο 8ιιΟ0θδδΙΙ Ι{ΕΠΙΙΓ.---225. οὐ σὺν 
χόσμῳ, οὐ κοσµίως, 564 {ιγρί Για εἲ ἐεπζίιο αἀθοηιια αοοερία οἰαᾶο. Άίφια Ἰου Ια 
ενεη]α»ε Υηάερππις ΠΕ. Π. 266. Νᾳ. παρὰ ναῦφιν. ἀπηΙαπὲ 1ρδὶ γείργο», βἰίηθ παρὰ πῶν 
νπῶν 8Ώ παρὰ νηυσί. ἈΙέργιπὰ. Ἄος ο η ἑαποπαπα Ἰθηίς, Ῥτο νηυσίφι, οἳ ναυσίφι, αύ 
»αυσίκλειτος. ἁοοερία αριιά πανες εἶαάς, ἐλευσόμεβα, ταβΙρίπ]ιις.----225, 9. ὧδέ κ) ὑποκςί- 
ναιτο, δἱο απιριώζιώπ ἐπίεγργείαδίέιη αἰἰφιιῖα αιιφιιγί Ρρεγίέιις: εἰ αιοίογἰίαίεπι εἶιι 8ε- 
φτεεγιέι( αἰἰὸ. 

299-259. Εετοοϊίευ Ηεοίος Ῥο]γάαπιαπ(ἷς οοπκ [παπα πδρευπαίς ο. αἲ νδ. 211.--- 
332. οἶσθα νοῆσαι. Ἡ. ροΐογαν ππεῖίις ἐπυεπίγε, επσοφίίαγε, οοπδ[ζωπ.---33. ἀπὸ σπου- 

δημότην. Παρέξ.] Εξω τοῦ δέοντος δη- σηµείω. 231. Πωλυδάµα, σὺ μὲν οὐκ 
μηγορεῖν. 214. ᾿Λέξειν.] Ἀῦξει. 216. ἔτ ἐμαὰ φίλα ταῦτ' ἀγερεύεις.] Ἡρα- 
Μὴ ἴομε.] Μὴ ἀπέλθωμε. 224. κλέως πορθήσαντος Ίλιο, Πρίαμος ὁ 
Ῥηξόμεθα,] Διαῤῥήξωμε». 25. Οὐ Λαομέδοτος, παραλαβὼν τὴν βασιλεία», 
κόσμῳ.] Οὐ κατὰ τὸ δω. Αὐτὰ κέ- ἔπεμψεν εἲς Δελφοὺς, µαντευσόµενος περὶ 
λενθα.] Τὰς αὐτὰς ὁδούς. 328. Ὕπο- τῶν ἐνεστώτων. Οἱ δὲ πορευθέντες, χρη- 
κρίναιτο.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἀποκρήαιτο ἐξηγού- 

µενος τὸ σηµεῖο. Θεοπρόπος.] Ὁ ἐκ 
θείας ἐπιπνοίας µαντευόµενος. ὁ χρησµῳ- 

2320. Ἠϊδείη 
τεράων.] ᾿Επιστήμων εἴη παρατηρήσεως 
δύς. Νῦν δὲ, οἰωνιστής. 

/. 

σµόν τε λαμβάνουσι, καὶ Πάνθουν, ἕνα 
ο» ρω α/ { ον λ 

τῶν Δελφῶν, ἄγουσι, ὅπως κατὰ τὸ 
λ ΄ / ΄ ΔΝ 

συνεχὲς µαντεύηται Πριάμῳ. Γήµας δὲ 
τσ σ΄ ία 
οὗτος θυγατέρα Ἐλυτίου Προνόμην, Πο- 

λυδάμαντα γεννᾷ, τήν τε μαντικὴν ἆνα- 



Ὅπα, ἀπ: ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. ᾖ231---ας1. δ67 

εἰ ὃ ετεὺν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδής ἀγορεύεις, 

εξ ἄ αρα δ τοι ἔπειτα θεοὶ Φφρένας ὤλεσαν αὐτοί' 

ὃς κέλεαι Ζηνας μεν ἐριγδούποιο λαθέσθαι 39ἱ8 

βουλέων, ὁ ὥς τέ µοι αὖτος ὑπέσχετο καὶ κατένευσε" 

τύνη ὃ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι κελεύεις 
πείθεσθαι" τῶν οὗ τι µετατρέπομ., οὐδ' ὀλεγίζω, 

εἴτ ἐπὶ δέζι τωσι πβὸς Ἠώ τ᾽ ᾿Ηέλιόν τε, 

εἴτ επ᾽ ὠριστερω τοίγε ποτὶ ζόφον Περόεντα. 249 
ἡμεῖς δε μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα [βουλή, 

ὃς πασι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει- 

εἷς οίωνος ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. 
τίπτε συ δείδοικα» πόλεμον καὶ δηῄοτητα ; 
εἶπερ γάρ τ᾿ ἄλλοι γε περικτενώμεθα πάντες 245 

νηυσιν ἔπ᾽ ᾿᾽Αργείων, σοὶ ὃ οὐ δέος ἔστ' ὠἀπολέσθαι' 
οὐ γάρ τοι κραδίη μεγεθήῖος, οὖδε μαχήμων. 

εἰ δὲ σὺ θηῄοτητος ὠφεξεαι, ἢ Πέ τιν ἄλλον 

παρφάμενος ἐπέεσσιν ἄποστρε' εις πολεµοιο, 
αὐτίκ. ἐμῶ ὑπὸ θουβὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσει. 359 

ὋὪς ὥρα φωνήσας ἠγήσατο, τοὶ ὤμ έποντο 

ἠχή θεσπεσή! επὶ δὲ Ζεὺς τερπεκέρωυνος 

242. ἀθανάτοισι Γανάσσει. 2490. Γεπέεσσι. νιι]ς. ἀποτρέψεις. 
552. ΓηχΤ. 

δᾳς. Ῥτο διὰ σπουδῆς, σὺν σπου»δΏ, σπουδαίως, 8ογίο. ν]άΊτηιις ]απη Η. 350.---236. Ζηνὸς βου- 
λέων, τοδρὶοῖς οδίεπίπα, οπτα τθρεπίο αὐ Τάα Ιπίοπιδεεί: 5αρ. Θ. 17ο. 5η. απο. 1ἱ6- 
ταίισ φποφιιθ ρα]]ο Ροδί 252. 5η. ὕππα πιαπάαία «ο ονῖς αὖ Ιτιάο αλαία Δ. 196. δα. 2ο7, 
δ, 0----230, 249. Ίμουι5 οἰασδίοις, ϱ πο ἀοοθππας, 41σ Αολίνί (απ οπιπίπο ταςῖς, 
Ἠϊπο πον ραΐεῖ) Εαετὶπί ἀρχίτα εἰ οἰηϊνίτα, ἵπ θαριτίο δα]ίοπις ΟΟΠΥΘΙΣΟΝ 605 αἲ 5ερ- 
τοπίτίοπεπι ααπα ία οαρία»ςο αρρατεῖ, πἱ αὖ Οπιεπίο οκεεπί ἀθχίτα: ῬΗπίις ΠΠ. 5ς. 
απ οοπίγαγίππα ππετηοταί, 4ς Ἠοπιαποναπα ααρατίο Ἰοψ σα, 1π. 410 Ίσνα Ῥγοδρογα 
εαΠί.. Ἐδθς πΙΙΠΟ θδί ποία. πρὸς ᾖῶ τ᾽ Πέλιόν τε, ΠίΤΙΤΙΩΙΘ ρτο ΟΥγΙθηίθ.----243. εἷς οἰωνὸς 
ἄ. ποβΙβαῖπηιις νθυσας. Ῥαρρ]επάυπα απέεπα αΠηιίἁ: ὁ σηµαίνων, κελεύων, ἀμύνεσθαι, 
(αὐκο]αίθ, Ρσηαγε,) περὶ πάτρης, ὑπὶρ πατρίδος, ἠιιοᾷ αἶῑας, ἀμύνειν τῇ πατρίδ, Μοποῦ 
φποηαο Εδίαι. 

245--7. Ππνιάϊῖοςε ἀῑοία οἳ απιαγθ: απαδὶ ἴ]ο, ἵσπανις Ἀοπιο, ππποαπα 5ο ἴπ ἀῑδοτ]- 
1ηθη Ἱέα οοπηπηῖδαιὶς δἷ, αἲ ν]ζς Ῥογίοα]απα αἀϊῑγο Ῥορδί. Ουπαίοτα πο οχργθςςίξ 
τ]λριοτῖος ΛΙατο ἴπ οταῖοπε Ῥαγηϊ απ Ώναποσπα Ἐπ. ΧΤ. 4908. 5ᾳ- 

25ι---277. Ἠοοίος οππα πα ἵπσωα Γογίοτ ορριρπας να]απα, Εογβτες τοὶςιιπὲ 
Αολνϊ αίτοφις Α]αοο ος Πογίαπ θα». 

διδάσκει. Δέγεται δὲ, μιᾷ νυκτὶ τοῦτόν καλεῖ' ἀριστερὰ δὲ, τὰ δυτικά. Πρὸς 
τε καὶ τὸν Ἕκτορα γεννηθηναι. 3233- Ἰῶ.] Πρὸς ἀνατολήν. 3249. Ποτὶ ζά- 

᾿Απὸ σπουδῆς.] ᾿Απὸ κρίσεως. 234. Ἐξ φον. Πρὸς δυσμάς. 247. Μενεδήϊας.] 
” 3. . ΄ ΄ η Ν / ᾿ -- ΄ 

ἄρα ὤλεσα».] Ἐξώλεσαν δή. 337. Μένων τοὺς πολεµίους ἐν τῃ μάχη. πο- 

Τανυπτερύγεσσι.] ᾿ἘΕπιμήκεις πτέρυγας Λλεμικό. 3940. Παρφάμενος.] Παραλο- 
ἔχωυσι. 3390. Εῑτ ἐπὶ δέξι ἴωσι πρὸς αὙισάμενς, πείσας 359. Δαμείς.] 
ἠῶ τ ἠέλιόν τε.] Δεξιὰ, τὰ ἀνατολικὰ Ἠληγεί. 355. Θέλγεν] ᾿ἨΗπάτα. έ- 
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ὥρσεν ἀπ᾿ Ἰδαίων .ὀρέων ἀνέμοιο θύελλα», 

ἡ ῥ᾽ ἰθὺς νηῶν κονίην φέρον αὐταρ Αχαιών 
ο γι γόον, Έρωσι δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζε. ου 

του περ δὴ τεράεσσι πεποιθότες, ἠδὲ ήήφι, 

ῥήγνυσθαι μέγα Τείχος Ἄχαιων πειρήτιζω. 

κρέσσας μεν πύργων ἔρυον, καὶ ἔρεισον ἐπάλξεις, 

στήλας τε πραβλήτας ἐμόχλεο, ὣς ἂρ Άχαιοὶ 
πρώτας εν γαΐη θέσαν ἔ έμμεναι ἔχματα πύργων" 6ο. 

τας ὅἵ Υ᾿ αὖ ἔρυον, ἔλποντο ὃοε τείχος ᾿Αχαιὼων 

ῥήξευ. οὐ δὲ γύ πω Δαναοὶ χώζοντο κελεύθου" 

.. σίγε ῥωοῖσι βοών φροξαντες ἐπάλξεις, 
(Δώλλον ἆ ἀπ'᾿ αὐτάων ος ύπο Τείχος ἰόντως. 

ἀμφοτερω δ) Αἴωντε κελευτιθωντ' επὶ πύργων ο65 

πάντοσε φοιτήτη», μένος ὀτρύνοντες Αχοιῶν' 

ἄλλον μειλικίοι, ὤλλον στερεοῖς ἐπέεσσι 

νείκεον, ὄντινα πάγχυ μάχης μεθιέντα ἴθοιεν" 

Ὢ φίλου Αργείων ἵ ὅστ᾽ ἔξοχος, ὅ οστε ΄µεσηεις, 

ὅστε χερειότερος" επεὶ οὕπω πάντες όμοῖοι 9709 

ὤνερες ἐν πολέμω΄ νυν ἔπλετο ἔργον ὅπασι' 

καὶ ὃ αὐτοὶ τόδε που γιγνώσκετε. μή τις ὀπίσσω 

258. Γέρυον. οότ. αὖ Εέρυον, Εέλποντο. 267. Γεπέεσσι. 

968. µεθιέντα Είδοιεν. 271. ἔπλετο Γέργον. 

258. θέλγε νόον, Ἡ. Ἱ. εἰ αλφιιοῦῖος αοὐαυί πιθία Ἰπ]θοίο ος ἰθγτοιθ. ΓαδοϊπανΊε, 
πθο νογο 5α)]θοιη, θύελλα, 5εᾶ Ζεύς οἳ ιΏ]ΙοΙΙΓ σοῦ περ Διός.---κῦδος ὅπαζε, 001196- 
4πθπς Ῥτο απίουθάθηίς, απιύπιτωα Πἱγπιαυϊ{.----.56θ. δε βίηφι «ονίκππο απ ει ΥΠαΙί 
απηρίσιηίαίθπα (πο(πθ Βαδίαϊμ. ἍΙα]ο αἆ Ἐποίαπογυπη νἰγζίθπα πείθυτος ἐρδὶ αιζηποςῖν 
ημπο ααριτίο 4ποφιθ θγθοίῖ.----585. κρόσσας πύργων. ατα, αοά Ροεία τείχος αΡΡε]- 
Ἰαΐ, Ἠπππο αρρεδία, δασῖδ οἱ δἱριί δις, οὐπούαπη, θγας Ἱπίοτορρίαπα ἑαγηῖθς, δα]ίοπα αἆ 
Ῥοτίαν: πι {ηπίδις εταπί ῥγοριρπασιία, ἐπάλζεις, (ΠγικίΡΕΥΕΙΙ) Ρτοπηποηξίουος 
ΤΗΥ ρατίος, απίριις ἔδοία εγαπέ ρτοριρπαίοσπη 6ουρονας 619. Πα δαπηπ]ᾶ ο ογουπη]- 
ραπ κρόσσαι, ϊηπιώ, 5θιι Ῥἐππασιζα. στεβάναι. (2ἱππισπι) θἳ στ]λαι προβλΏητες, ἄντερεί- 
δουσαι σείγεσι, νΏ]]ο.---262. οὐ χάζηντο κελεύθου. 6 [000 ΠΟΠ ορκκεταπές πιαίθηιΙς. αἳ- 
σπα Ποδίθις {γπαοηθίρας οὐκϊδαίς, οδί ἰάσπι ους κέλευος,---363. ῥμοῖσι βοῶν, ΠΟΠ. 
Ῥγορθη(ῖς οοσ]ῖ5, τί δογζς εοϊοῦαπέ ανω οἳ Ἐοπιαπῖ, αἲ οχοῖριεπάος ατθίιπα οἱ 
ραμδίανατη οι: 5εᾶ «οάΐς απίο ρίππαδ Ῥγωίρη(ῖς, αί τος. 37. ἘἙοοία εἷο Ἀο]ιο]. Β. 
εἰ Υ]ος.---267. στερεοῖς ἐπέεσσι, Ῥτο να]ρατί σκληροῖε.---211. νῦν δ ἔπλετο ἔργον ἅπασι. 

βλαπτε. 357. Πειρήτιζω.] Διάπειραν µελιαίους. ὅθεν καὶ προβλῆτας αὐτούς 

ἐποιοῦντο. 3258. Ερύσσας.] Τὰς ὑπο- φησι, παρὰ τὸ προβεβλῆσθαι. Ἐμόά- 
κρόσους Κλέμακας. Πύργων ἔρυον.] ᾿Αντὶ Ἀλενον.] Διὰ μοχλῶν ἐκίιυ. ο6ο. 
τοῦ, ἐπὶ τοὺς πύργους εἵλκον, παρετίθε- Ἔκχματα.] Ἐρείσματα. 3961. Αὖ ἐ- 
σαν. Ἔρειπο.] ἸΚατέβαλλω, κατέστρε- ρυον.] Ἐξέβαλλω. ος. Κελευτιόων- 

φον. Ἐπάλξεις.] Τοὺς προμαχῶνας τῶν το.] Παφεκελεύστο- 266. Φοατήτην.] 

τειχῶν. 3950. Στήλας.] ᾿Ορθοὺς λίθους. Ἐμμανῶς ἐπήρχοντο. ο67. Στερεοῖς.] 

Παρὰ τὸ ἵστασθαι. Λέγει δὲ τοὺς θε- Ἐπιτεταμένοις, σκληροῖς. 2690. Με- 



118. ΧΙΙ. 1ΛΙΑΔΟΣ Μ. ᾖ173---286. σσο 

τετραφθω. προτὶ νπας ὀμοκλητηρος ὠκούων" 

ἀλλὰ πρέσω Ίεσθε, καὶ ὠλλήλοισι κέλεσθε, 

αἴ κε Ζεὺς θώήσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητης, 

γεικος ἀπωσαμένους, δηίους προτὶ ὥστυ δίεσθαι. 

ὋὪς τώγε προοώντε μάχην ὤτρυνον Αχαιών. 

τῶν ὃ, ὥστε πεφαδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ 

ἥματι χειμερίω, ὅτε τ ὥρετο μητιετα Ζευς 

νφεμεν ὀνθρώποισι, πιφαυσκόµενος τω ἃ κηλα᾽ 

κοίµήσας. 9) ἀνέμους. χεει ἔμπεδον ὄφρα καλύψνη 

ὑνηλων ὁ ὀρέων κορυφας καὶ πρῶονας ὤκρους, 

καὶ πεδία λωτεῦντα, καὶ ἀνθρῶν πίονα ἔργα, 

καί τ᾽ ἐΦ ἁλὸς πολίής κέχυται λιµέσι τε καὶ ἀχταῖς, 
κῦμα δέ μι προσπλάζον ερύκεται, ὤλλα τε πάντα 

εἴλυται καθύπερῦ, στ᾽ επιβρίση Διὸς ὄμββρος" 

.ης 

25ο 

οὓς 

7.1. νι]σ. Ἰεσθε. Είεσθε. 276. προτὶ Εάστυ. 
98ο. τὰ Γὰ κῆλα. 293. πίονα ΓΕέργα. 
256. Γείλυται. νιι]ς. εἰλύαται. 

978. νι]σ. πίπτουσι. 
οὓς. Ιερ. ἄλλα δὲ πάντα. 

µάχπ. Ραβπαπά πα οδὲ οπηΠΙ]]5.----273. ὁμοκλητηρος ἀκούων, Θ]18 ηαὶ απ ἔασαπα οοπεῖ- 
ταῦ. Βομο]. Ὀσ. τοῦ ἐγκελενομένου. τοῦ ἀπειλοῦντος ἨἈοο Ῥεπθ. 5ο ΠΠ ὁμοκλὴ οἱ αΠΟῖ, ταέ 
θἳ ὀμοκλεῖν. Αά Ίρδαπα Ἡεοίοτεπα τεοτί Επσίαίμ. Ῥ. 994 24----275. αἱ ΠΘΒΓΙΙΠΙ ΡΓΟ ἵνα. 
--απθ. γεῖκος, μάχιην Ῥτο φοὺς μα χομένους ἁπώσασθαι. 

277---435. Ου Ῥαγροάοπ οππα (Ιαιοο ες 1,γοῖῖς αἆ οκραρπαπάαπα να[απα πιοβ ές 
οδί, ππο οχροπαπίασ. Βὲ Ῥείπιο φιάθπα Ίου οστορίο ἀθνοπρίίας Ῥασπα αἰτίπφιε 
ρατῖ ν]τιπίο {ασία 2758---259. Ῥετ οοπαιραγαίοπθπα {εΙοσυτη νο]απαπα ουπα οτευσὶς ηϊν]- 
δα. Ἓεπε ΕπσίαίἩ. Ρ. 094, 6ο. κα) τοῦτο μόνον ἐστὶ σὸ συνεκτικὸν σῆς παραβολΏς ἡ τῶν 
νφάδων πυκνότης, σὰ δὲ λοιπὰ κόσμος ἄλλως ἐστὶ, καὶ ἓν φανητιασμῶῷ (ἀΜο]αταβοπε) ἐπί- 

δειξις φράσεως. α] πια πΙπ5 Ώθπθ. παπα Ρορία ποῦ φππ]ξ ογπαπηθηία ογαζῖοηῖς ρεν δες 
566 Ἰαμογαῖ πι τοὐάεπᾶα γουατη 5Ρροοῖς απῖπιο οὐνογκαπίθ, φποᾶ, πῖςῖ Ρος ἀῑσθίοπῖς οτηα- 
έωπης Πετὶ ποφαῖε. 

277. προβοῶντε» υοοἱγεγαπιέες τεὲ απιίε ΟπΙες αιαἰγὶ Ρροβθεπέ. παῖπιις Ῥεπε, Ῥτο προβά- 
ουτε προβαίνοντες. αοθθρεταπ{ α11.----20. ὥρετο, ὁρμᾶται.---38Ο. πιφαυσκόμενος τὰ ὢ κ- 
λα, τὸν χειμῶνα Ἡ. Ἱ. ΠΠΠῦΓθ5, Ἠ]νες. τας Ῥτο πηρ]οῖ, πέµπων, ἀσίαπα: απῖα απιέθτη 
τε]α Ῥεν Άθγεπα επιίκδα οοπαρίοϊιπέτ, Ρος ἴορτο, ΟΝί6πιάετι8, ΡΤΟΓΘΓΕΠΑ. ας απο 
84 κέχυται εαὐ]εσίιπα ελοίοπάιπα εςὲ ν. 275. ἡ πιών. Τητουριησὶ Ἰέπηις Ῥ]επα Ροδέ 
ἔργα. ---θθς. κηµα δὲ προσσλ ἄζον (ταις ἀκσαῖς) ἐεύκεται, ρτο ἐρύκει, κατερύκει αι 5ο. σῆν 
λόναν (πιο οδὲ Διὸς ὄμβρος). 110 ΠΙΙΠΙΙ5 Πέις πῖνα ἱθρὶ Ῥοδεῖξ. κύμα προσπελώζον αὰ 
ἀκτὰς, δρεοίαῖ, φιια Πο αἰιῖέ ήν, εξ πάνοπα Ἠφιθ[ασίς. Ἠσο φἰπιρ]οϊβείπια τα- 
Ἠο.----286. εἴλυται 5ο. χιόνι, οπαπῖς ἕετγα ἴπ ρεηῇοῖε οράπιοία εσὲ πϊνο.---258. αἱ μὲν ἄρ᾽ 

σήεις.] Μέσος κατὰ δύναμω. 3273. ἐμφανιζόμενος. Τὰ ἃ κἠλα.] Τὰ αὐτοῦ 

Τετράφθω.] Ἱραπέσθω. ὉΟμοκλητῆρος.] σηµεῖα καὶ βέλη, ἃ ἐπιπέμπει κατὰ χό- 
Τοῦ ἐγκελευομένυ. τοῦ ἀπειλοῦντος. ἍΛλον. ἈΒέλος δὲ νῦν εἴρηκε τὸν χειμῶνα. 
374. Πρόσω ἴεσθε.] Εἰς τοὔμπροσθεν 

ἔρχεσθε καὶ ὁρμᾶτε. 276. Δίεσθαι.] 
Διῶξαι. 277. Προβιῶντε.] Ἔμπροσθεν 
τῶν λειπῶν βοῶντες ἢ προµαχόμεναι. Βοὴ 

γὰρ ἡ µάχη, ἀπὸ τοῦ παρακολουθοῦντος. 

2790. ὌΏρετο.] Ὥρμησε. προεθυμήθη. 
98ο. Πιφαυσκόµενος]  Φανεροποιῶν, 

282. Πρώοας.] Προβολὰς ὀρῶν, ἐξοχάς. 
983. Λωτεῦντα.] ᾿Ανθοῦντα. ίονα ἔρ- 

γα.] Νῦν, γεώργια. αὓς. Προσπλά- 
ζον.] Ἡροσερχόμενον. προσρηγνύμενο». 

Ερύκεται.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἐρύκει, κατέχει. 
986. Εἰλύαται.] Κεκάλυπται. ἘἜπι- 
βρίση.] ᾿Επιβαρήση, πολὺς καὶ μέγας 



δ60ο 1ΛΙΑΔΟΣ Μ. α87---λοι. τς πα: 

ὣς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτώντο θωμειαὶ, 

αἱ μεν ὥρ' ες Ίρωας, αἱ ὃ ἐκ . Τρώων ες Ἀχαιοὺς, 

ββαλλομέενων' τὸ δὲ τέιχος ὑπερ πάν δοῦπος ὁ ὀρώρει. 

Οὐδ) ὄν πω τότε γε Ίρωες καὶ φαίδιμος Εκτωρ 

τείχεος. ἐρῥήξαντο πύλας καὶ μα κρον ὀχηα, 

εἰ μὴ ἄρ, υἱον εν Σαρπηδόνα, µητιετα Ζεὺς 

ὥρσεν επ᾿ ᾿Αργείοισι, λέονθ ὢ ὣς βουσὶν έλιξω. 

αὐτίκα ὃ ὠσπίδα μὲν πρόσθ᾽ ἔσχετο πάώντοσ εἴσην, 

καλὴν, χαλκείην, εζήλωτον' Ἶν ὥρα χαλκεὺς 

ἤλασεν, ἔντοσθεν δε [βοείας ῥώψε θαµειας, 

χρυσειης. ῥώββὂοισι θνηνεκεσι περὶ κύκλον' 

τήν ἂρ σγε πρέσθε σχόμενος, δύο θοῶρε τωάσσων, 

(8η ῥ᾽ ἆμεν, ὥστε λέων ὀρεσίτροφο», ἕ ὃς τ ἐπιδευης 

.- εη κρειῶν κέλεται δὲ ε θυµος α ὠγήνωρ, 

μήλων πειρήσοντα, καὶ ἐς πυκινὸν δέμον ελθεῖν" 

209 

205 

890 

909. υἱὸν Εόν. Ὠϊκὶ ΠΠα]19 ἐύν. Ῥοπί]ε[. υἷα Γεόν. 903. βουσὶ Εέλιξι. 
904. ἐίσην. 3099. δέ Εε. 

«ο. ἐξ ᾽Αχαιῶν, ἀπὸ πῶν ᾿Α. ἐλθόντα.---280. βαλλομένων ΤΕΓΕΤΟ αἱ ὧς τῶν νυν. 287. Ιία αὐ 
Ἠ]ς οπηῖσκα νο]αναπί 8αχα, ἀνῑπι 1ρ8ί τής φαχὶς ροτοιϊουαπίαγ. ἔβαλλον. βαλλό- 
κενο. 

2009. 544. οὐδ ἄν πω. ει τοπ, 4119 πο 5δη ΠΜΣ, ογάΙπθιη Υθοίο ἔθηθας, ταζῖο 
{στο Ίχωο Ἰπειπάα οκ; Ααοο» ἰοπευαπί Ίσσα οἴτοα Ρροτίαπη, πα δππηα ουπα νἱ ἵη- 
Εταεραπὲ Ττο]απϊ, Επαδίτα (απιθῃ, οπαππάα Ῥτοραρπαβραπί Α]ασο. Ὁε 1ρίέας Ἡἱ ανετ- 
εεγεηέας, 600 Ἀαγρεάοι αὐ α]α Ῥατίο να]]απι αρρτοθἹισ: 292---207. ατα Ῥανίε ΟΠ 
108 Αοπίνογιπη ἴΠ ΦΙΠΙΤΩΙΙΠΙ ΦἱδογΙηθῃ οπ5ςοί αἀάποία, Μεπερίμεις Ά]ασος αἆ ορεπι 
{οτεπάατα ανοσαί: 331. 344.. Ναπο ΑΙασῦιας ανοσαΏς, εἳ να]1 οἴτοα Ῥοτίαπη Ρατίε Ῥτο- 
Ῥαρπαίοτίνιις Εογ]ρειπαῖς πιιάσία, Ἠθοίου Τγο]απος αἆ νῖτες εχκετεπα5 Ἰοτίαίιις Ίρδε 
Ρογίαπι ρευ[σπρῖς 436. κ. Ἠίο Ἰοσιβ τεροπᾶθί Ἰμῖο Ποδίτο: οὐδ ἄν πω τότε γε.---εί 
μὴ ἄρ' υἱὸν ἔον Σ. 

302---398. Βαγρθάοπθπι ππο ρείπιαπη ναβαπα Αοπίνοσατα Ἰαὐο[ασίαπίθπα Ρ]οπά(ά]ς 
νειδίρας Ππάποῖς, τὲ απίθ οσπ]ος Ποδίχος Πισοεάεγε 1]ε νιάεαίιτ: οἩρειιπα ΓΕΓΘΠ5, 60ΠΙ- 
Ῥαταβοπθ 4ποφιθ οππι Ίθοπο Γαοία. 

3204. ἀσπίδα-- -ἐξήλατον ας σφυρήλατον, Ιαπηϊηϊς οργοῖς, ποι. ΓΗ5Η1, 5εά ἀπιοΏΗ ορετθ 
Εποβῖς.---907. Οι οπρειις οκίθιΊογεπα Ἰαμοτει Ιαπαίπαπα ΦΤΘΑΤΗ, δα υές απίεπα αδειία 
οοτία: αἲ σομπθμάα Άωο οἱ βγπιαπάα κἶνο Ιπίετίος »ἶνεα οχίοτίον ονα ἀπσοῖς νηρίν, 
πείς, Εαφοῖς, οτοπππάαία εγαῖ. ῥάβδους αρρε]]αῖ δέηνεκεῖς ἰοίαπα οναπι απιρ]οηίος, 1π 
αάριας οἰαν!, αἰάας αἀασιῖ, οοπαρτομεπάθγθ οἱ βππιανα ἀεῦιοτο οοῖα.---200. Οο0π1ρᾶ- 
ταθϊοπς νί5 φαῶτοπᾶα Ἡπ ζοπε απ]αιη νοὶ οοτίθπι αογίο, οαπι δαγρεάοπε υαἰζιῦι 
ααογλέγο.----301. πυκινὸν δόµον. ἔπαυλω, οππα α]α ΠΠΙΓΟ πηπῖέα, 581. ίαρα]ος 1ΠΟΧ 

ἐπέλθη. Διὼς ὄμβρος.] Ἡ χιὼν, νῦν. βοείας ῥάψε θαμειὰς χρυσείοις ῥάβδοισυ.] 

987. Πωτῶντο.] ᾿Ἐπέτωτο, ἐφέρωτο. 
Λίθοι θαµειαί.] Πυκναὶ λίθο. Θηλυκῶς 
δέ φησι. 2503. Ἔλιξν.] Μέλασν. 

Ἠ, εἰλοῦσι τοὺς πύδας ἐν τῇ πορείᾳ. 

205. Εξήλατον.] Ἐξ ἐλασμάτων κα- 

τασκευασθεῖσαν. ἐξάπτυχον. 206. Ἠ- 

λασε.] Κατεσκεύασεν. Έντοσθεν.] Ἔσ- 
θε. ἍὨἈοείας.] Ῥύρσας. ντοσθε δὲ 

Ἐπεὶ τῶν πτυχῶν, αἱ μὲν ἐκ χαλκοῦ ὑπ- 
ἥρχω, αἱ δὲ ἐκ βύρσης, διατοῦτο ἔρ- 

ῥαψεν αὐτὰς ταῖς ῥάβδοι. 907. τράβ- 

δοισι. ] Τοῖς κανόσιν, οἷς εἴχοντο αἱ ἀσπί- 

δε. Περὶ κύκλο.] Ὥστε ἐκ τῆς ῥαφῆς 

κύκλω ἀποτελεῖσθαι. 399. Κέλεται.] 
᾿Αναγκάζει. 391. Πειρήσωτα.] Πεῖ- 

ραν ληψόμενο. Ηυκινὸν δόµον.] Ἄσφα- 



115. ΧΙΙ. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. -ο2---12ο. 501 

εἰπερ γάρ χ' εὕρησι παρ αὐτέφι βώτορας ἄνδρας 

συν κυσὶ καὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ µηλα, 

οὐ ῥά τ ὠπείρητος μµεμονε σταθμεῖο διεσθαι, 

αλλ᾽ ὄγ ἄρ η ἡρπαζε µετάλμενος, πε καὶ αὐτὸς 3ο5 

Εβλητ' εν πρώτοισι θιης ἀπὸ γειρὸς ἄκοντε" 

ὡς ῥα τότ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ὦ ἄνηκε 

τείχος επαϊΐξαι, διά τε ῥηζασθαι ἐπάλζεις. 

αὐτίκα δὲ Γλαῦυκον προσέφη, παῖὸ Ἱππολόχοιο 

Γλαυκε, τη δη γωῖ τετιμήμεσθα μάλιστα 41ο 

ἕδρη τε, κρέασί τ᾽ ἦδὲ πλείοις δεπώεσσι», 

εν Λυκήης :. πάντες δὲ, θεους ὦ ὥς, εἰσοροωσι ; 

καὶ τέμενος εμόμεσθα μέγα Ἐώνθοιο παρ ὄχθας, 

καλὸν, φυταλιης καὶ ὠρούρης πυροφθροιο ’ 

τῷ νον χρὴ Λυκίοισι μετα πρώτοισε εόντας 415 

ἑστάμεν, δε μάχης καυστειρης ἀντι[βολήσαι" 

ὄὀφρα τις ὧδ᾽ εἴπη Λυκίων πύκα θωρηκτόων" 

οὐ μαν ὠκληεις Λυκίην κατωκειρανεουσι 

ἡμέτεροι (Αασιλήες, ἔδουσί τε πίονα μήλα, 

οἶνόν τ᾽ ἔζαιτον μελιηδέα" ὀλλ᾽ ὥρα καὶ ἐς 3320 

ο. νυ]ς. κρέασίν τε δέ. 317. ὧδ Γείπῃ. ν. Οὓδ». 318. να]ς. ἀκλειεῖς. 

320. Γοἴνογ----μελιξηδέα----Εές. 

394 εδί σταθμό». ---303. εὕρησι βώτορας ἄνδρας πε ερ) μπλα. Ἡ. 6. παρὰ µήλοις. ΠΟΠ. ῥυλάσ- 

σοντας περὶ μθλα, θά φυλάσσειν αὐκο]αίο, οκοαβαγθ. αἱ Κ. 192. 410. 421.---1904. οὐ µί- 
µονε δίεσθαι, ἀπείρητος σταβµοῖο. φηῖπ κἰαὐιίιωπ ασφτεαἰαίιγς ποπ Ἱπρείτατεο ροῖεσί α 
56, αέ ἀϊνοράαί, φἱαὐιζιπι Ἱιαιά αρογοδοι. πειρῶν ενὲ ασθτγεαῖ, ἵπυαάεγε, αὲ 59ρ6.---305. 
ἥρπαξε. Έβλητο. ῥτΟ ἁρπάζει. βάλλεται. µετάλµενος, ἱγγιεμάο. 

8ο0---33ο. Βατρείον (]αιοῦ οοπαῖ σα, οα]α5 νἰγαίοπι ερτερῖς νενρῖς εκοϊίανίς, Αοἰιί- 
νος Ἰπνας1δ. 

81ο. Νορῆϊς οσα», εὲ ἀε 15, απ ἔππα Ῥτοπιία οἱ ππππονα τερῖα ἀἰστιίαίίς ογαπέ, 
οἰαφεῖσις: ἔδρη, προεδρία. Οείετα αΠιιπιάς δαπί ποίας ο. 5αΡ. Δ. 262. η Ἠὶς τὸ τέµενος 
ασοτ τορὶ αδεϊσπαίιδ, πάς ν]νοτθί.- «θεοὺς ὧς, εἰσορέωσι" ααηιϊγαπέτ εἰ υεπεγαπέιω».---- 
814. φυταλιης. ἀμπελοφύτου γῆς ΒΕΠ. Ὀτ. οξ. Ζ. 105. 

815. Ῥτοο]ατο πππο φαβᾖοπηέας ποφπθ θα, απ Ίατο πιθγϊέοφιιε α τορῖρις οκ- 
Ῥεοίαπῖ Ρρορι]1 ρτο ἴκας ππωπογῖδας.. Ἐκ αδίίαία ἀῑσσπαϊ ταβίοπο, δοπίοπ ίαση αποίπιγα, 
οταῖ: φιογδπι ΠΟπΟγΕ ῥγΦοὶριο π{εγεπι» ἴπίεν Ἰω/οίος, πἰκὶ υεἰζπιις ἴπίεγ ϱτίπιος 
ισπαγε. τί τικώμεθα ἄν---εἶ μὴ ἀνπιβολοῦμεν. Αἲ Ροεία πετνος αά]θοῖς οτα]οπί Παποίιγα 
Ῥαπ]]ο Ἰιουτίάϊογε, τίη νῶι τετικήµεσβα---ς πῷ νῦν ποἩ Δ. Ῥοΐονί φποβιθ αροάοβίδ: εἰ 
μὴ μετὰ πρώτοις µαγόµεβα οπΠ]δεα υιάθτὶ ἵπ οσο Μεκϊπαπίίας Ἰοηπθεπῖς: τας Έππο ἆθπιιο 

λῇ. Δέγει δὲ τὴν ἔπαυλιν. 3902. Παρ Μέμονε.] Πριεθυμεῖτο. Δίεσθαι.] Διω- 

αὐτόφι.] Παρ) αὐτοῖ. Βώτορας.] Βο- «χθῆναι. 311. “Ἕδρη.] Προεδρία, τιµή. 

σκήτορας, βουκόλους. 303. Δούρεσσι.] 314. Φνυταλιῆς.] ᾽Αμπελοφύτου γῆς. 

Δόρασιν. ᾿Απὸ ὀνομαστικῆς τῆς δόρυ, η 316. Κανστειρῆς.] ᾿ἘΕμπύρο, θερμῆς. 
γενικὴ δόρυος καὶ δουρός ἀπὸ δὲ τοῦ Διὰ τὸ θερμὸν τῶν ἀγωνιζομένων. 317. 
δόρατος, καὶ δύρασι, πληθυντικῶς. 304. Πύκα θωρηκτάων.] ᾿Επιμελῶς τεθωρα- 

᾿Απείρητος.] Άνευ ἐπιβολῆς. ᾿Απειρο. κισµένων. πολεμικῶν.. 329. Ἔξαιτω.] 
νοι.. 1. 4ο 



505 ΙΔΙΑΔΟΣ Μ. 421---9ο. τς. χη. 

εσθλη, ἐ επεὶ Λυκίοισι μετ πρώτοισι μάχονται. 

ῶ πεπον, εἰ μεν γαρ, πόλεμον περὶ τόνδε φυγώντε, 

αἰεὶ δὴ μέλλειμεν ὠγήρω τ᾿ ἀθανώτω τε 

ἔσσεσθ, οὔτε κεν αὐτὸς ϱὶ πρώτοισι μα χοίµην, 

οὔτε κε σε στέλλοίμι μάχην ες κυδιάνειραν’ 3325 

νυν ὃ ἔ ποια γαρ Κηρες εφεστασι θανώτοιο 

μορίων, ἂς οὐκ ἔστι φυγεν βροτον, οὐδ᾽ ὑπαλύζαι. 

ἴομεν' ε τω εὖχος ὀρεζομεν, η πε τις ἡμυ. 

ὋὪς ἔφατ' οὖδε Γλαύκος ὠπετρώπετ., οὐδ ὠπιθησε. 

τω ὃ ἴθὺς βήτην Λυκίων μέγα ἔθνος ὄγοντε. 33ο 

του» ὃε ἰδῶν ῥ ῥίγησ νέος Πετεώο Μενεσθεύ»" 

του γαρ δη προς πύργον ίσαν κακότητα, φέροντες. 

πάπτηνε ὃ ὦνα πύργον Άχαιῶν, εἴ τω ἴδοιτο 

ἠγεμόνων, ὃς τις οἱ ἀρὴν ἑτώροισιν ἀμύναι" 

κ. δ᾽ ενόησ᾽ Αίαντε δύω πολέμου ὠλεορήτω 385 

ἑσταότας, Τεύκρον τε νέο κλισίηθεν ἰόντα 

ἐγγύδεν' ἀλλ οὔπως οἱ ἕην βώσαντι γεγωνέν' 

τόσσος γαρ κτύπος ᾗεν ἀὔτη δ᾽ οὕρανον 'κε, 

[Βαλλομένων σακέων τε καὶ ἱπποκόμων τρυφαλειων 
. / ΄ ” κ ν Δ υ. ον 

καὶ πυλέων πασαι γαρ επῶχωτο) τοι δε κατ ουτας 349 

3239. ΥΙΙ]Ρ. φυγόντες. 330. μέγα Γέθνος. 331. τοὺς δὲ Ειδών. 
333. εἴ τι’ Είδατο ν. 0068. 334. ὅστις[οι. 337. Το. 349. γυ]ς. πάσας. 

αἀ]οϊαίαγ: ἠίαφις, τῷ νῦν χρής---329. οἶνον ἔξαιτον, ἐξαίρεπον. ΤΠ ἀλλ᾽ ἄρα καὶ ἰς νοῖ]. 
ο πο ρεα;- 
εστιν αυτοίς. 

322-338. Α]ίετατα αἀλοτία(ϊοπῖς πιοπιεηίτη Σ΄ σπα 5οπιε] πιοπεπάαπη δἳέ, ργωκίαί 
σ]οτῖο5θ πιοΙ.----περιφυγόντες ευϊίαία Ίαο Ῥισπα. «εοϊϊπαπαο ᾖγάνε αἰκοτίπιεηι---- 
323. ἀγήρω τ᾿ ἀθανώτω πε. 0. Β. 447. Θ. 530.---325. σὲ στέλλοιμι. ΠΟΠ ἴς Ποχίατες, ές 
τηΘΟΙΙΤΩ 1π ΡΙσΏΒΠΙ Ρτοβίνος.---ᾱ 260. νῶν δε γὰρ, (ειδὶ απο Ῥήπσπαπι γε]]θηιις 4εν{ατε) 
5ιπέ {πιει πι οπιῖπιις ἔμπης, ἀἰκονπηίπα Ιπηππηθία.  Κηρες θανάτοιο, ε Ἠϊς Ίαπι ἁἷ- 
οαπι α Β. 292.---138. αιιξ υἱποθπιι» αιιέ υἴπιοθηπτιδ. εὖλιος, ᾱε ν]οζοπία, ποξνπη. Τοσι5 
ΠΟΡΙΗΡΦΙΤΩΙΙ5, πω]έογαπα απ τηῖς οὐνετρδαίας: Ὀεπιοδίλεπῖ Ῥτο Οοτοπα ο. 29. Ρ. 235, 10. 
ἜΠευροπιρο αρ. ΟἸοπιεηί. Α]εκ. Ἀίτοτα, ΥΤ. ρ. 748. Οοεγοπί ΡΗΙΠΡΡ. Χ. Το. 5. 29. 
γππρ]ῃΠο π. Χ. 467. 

320---363. Ἰωγοῖς να]]απι αρστεάΙοπ ας Μεπεσίμειις οκίονγ]αας 4Γοβ56ΥΟ Πιρεῦ 
Ά]ασες. Αρρανεί οκ Ἡ. ]. οἱ ἵρδιπαι ἈΤοποδίμοιη 1π. αἰπ]κίτα να] ρατίο Ῥισπασδε πθς 
π]πηῖς Ίοπμο αὐ οκίνοπα], 1 Αασος ἐποραπία, αμβιήκκε.---ᾖμ2. κακόσητα φέροιπες. 
Ίιθύεπι, οἰαάεηα, πιζγια{εΝ. ιο ο ρευ π]οῖε 04. Ρ. 364. Ύπαπι κγρα ἀῑκιί Σ. 154 ---ᾱ13. 
πάώπτηνε δ' ανὰ πύργου Ργο νὰ τεῖχος. ἀρὴν, βλάβη». ΙΠίθτΙέαπα Σ. 1οΟ. πο 37. ΠΟΠΟΙΙΠΙ ροίθ- 

ται (πως ᾖ ἦν οἱ, οὐ δυνατὸν ἦν, ) οὕτως βοῶν, ὥστε. γεγωνεῖν, τὸ Α11ΓΕς θ]5 αἰθηροτοί.---340. 

Ἐξαφετω. 335. Στέλλοιμι.] Παρα- ᾽Αμύνῃ. ᾿Αποστρέψῃη. 335. ᾽Ακορήτω-] 
σκευάζοιµεν πέµποιµι. 3328. ᾿Ηέ τφ.] ᾿Απλήσνους. 3437. Οὕπως οἱ ἔην.] Οὐ- 

Η τιί. Κῦδε.] Δόξαν, τιμήν. Ὁ- δέπω ἦν αὐτῷ δυνατόν. Βώσαντι γεγω- 

ρέξεµεν.] Περιποιήσωμεν, παράσχωµεν. νεῖν.] Βοήσαντι ἀκουσθῆναι. 330: 'Ἱπ- 
333. Πάπτηνε.] Περιεβλέψατο. 334. ποκόμων.] ᾿ἘΕχουσῶν κόµας ἐξ ἱππείων 

Αρήν.] Βλάβη». Οξυτόως. ᾿Αμύναι.] τρικῶν. 349. ᾿Ἐπῴχατο.] Ἐπικεκλι- 



ΡΕ, 111. ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. -α4ι---λό7. 505 

ἱστάμενοι πειρῶντο (η ῥήξαντες ἐσελθεν. 
αἰννα ὃ) ἐπ᾽ Αίαντα προῖει κηρυκα Θοώτην' 

Ἔρχεο, ὅτε Θιώτα, θεων Λίαντα κάλεσσον, 

ἄμφοτερω μεν μαλλον" 0 γαρ κ ὄχ, ὤριστον ὡπάντων 

εἴ, επεὶ τάχα τήδε τετεύξεται αἰπυς ὀλεθρος. 345 

ὧδε γαρ ἔθρισαν. Λυκίων ὠγοὶ, οἳ τὸ παρος περ 

ζαχρηεῖς τελέλουσι κατα κρατερω» ὐ ὑσμίνα" 

εἰ δε σφι καὶ κεῖθι πόνος καὶ γεῖκος ὄρώρεν, 

ἀλλά περ οἷος τω Τελαμώνιος ἄλλιμος Αίας, 

καί οἱ Τεῦκρος ὅμ ἑσπεσθω, τόζων εὖ εἰδώς. 35ο 

ὋὪς ἔφατ' ουδ’ αρα οἱ κήρυξ ἀπίθησεν ὠκούσας' 

βη δὲ θεειν παρα τεῖχος χαιων χαλκοχιτώνων᾽ 

στὴ δὲ παρ Αἰώντεσσι κιὼν, ε εἴθαρ δε προσηύδα" 

Αἰωντὶ, Ἄργειων ἦγητορε χαλκοχιτώνων, 
Ἰνώγει Πετεῶο Διοτρεφεος φίλες υἷος 355 

κεισ᾽ ἔμεν, όφρα πόνοιο μρυνθώ περ ὠντιάσητον' 

μφοτέρω μεν μᾶλλον" ο γάρ κ᾿ ὁχ, ὥριστον πάντων 

εἴη, επεὶ τάχα κεῖθι τετεύξεται αἴπυς ὄλεθρος. 

ὧδε γαρ ἔβρισαν Λυκίων ἀγοὶ, οἳ τὸ παρος περ 

ζαχρηεις τελέθουσι κατα κρατερα» ὑσμίνας' 869 

εἰ δὲ καὶ ενθάδε ες πολεµος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, 

ὤλλά περ οἷος ἴτω Τελαμώνιος ὤλκίμος Αίας, 

καί οἱ Τευκρος ἅμ ἑσπέσθω, τόξων εὖ εἰδώς. 
ὋὪς ἔφατ” οὐδ᾽ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αίας. 

αὐτίκ' Ὀλϊλιάδην ἔ επεὼ πτερόεντα προσηύθα᾽ 36ς 

Αἴαν σφῶί μεν αὖθι, σὺ καὶ κρατερος Λυκομήδης, 

ἑσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἴφι μώχεσθαι" 

35ο. Γοι---Γειδώς. 351. οὐδ' ἄρα Ἔοι. 363. Εοι---Εειδώς. 
365. Γέπεα. 367. ὀτρύνετον Εἴφι. ν. 0055. 

πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο. ἐπικεκλιμέναι νεὶ ἐπικεκλεισμέναι ἦσαν. ἰοία επἶπι Ῥογία εγαί οὐ- 
οἶκας Ἰ. ο. Ενπλίος, ὅλως, οσο] ασα, παπα πα απύιτα εταί οαδίτοταπα Ῥοτία: ΟΕ. δρ. 
αὐ 175. ἐποίγω. ἐπῷγμαι, ἐπῷχιμην.---346. ἔβρισαν, βρίθουσιν, τιγΦθΠί, ὧδε γὰρ, Ἱἴα, ἵι- 
{οροτθ, αἀθο. ποἩ, Ἠϊο. 247. δἵπ νετο ες 10 Ῥασπα αοτῖν οχογία οί, Βτ.---356. πόνοιο 
ἀντιάσητον. µετάσχητον τῆς μάχης κἂν ἐπ ὀλίγον. πῖ γεη]αξῖν ἵπ ρατίοπα ραρπες αφαι- 
κρος, Ἡ. 6. αἲ κανεπῖαᾶς ρασπαπ ας ρα λα τη. 

Ἀ6θ1---273. Οὐτεπιρεταί Α]ακ οἳ, οοῖς ουθίον ρασηαγε ]15δίδ, οσα Τειστο 5αΏνθ- 
πῖι ἠΠοπεκί]θο. Ἰγουππθάος, Οτεοπῖς Ε. Ιπίος Ρείποῖρος Ίαπα 5αρτα πηθιποταίας 1. 54. 
Τ. 249. Ῥαπάίοη Εοῖς θεράπων Τοιιοτῖ, 

µέναι ἦσαν. 3442. Θοώτην.] Ὄνυμα «γάλοι. Τελέθουσι.] Διατελαῶῦσι. 353. 

κύριον. 346. Ἔβρισαν.] ᾿Ἐπεβάρησαν. Ἐϊθαρ.] ἘΕὐθέως 356. ᾿Αντιάσητον.] 

347. Ζαχρηεῖς.] Άγαν βίαιοι, καὶ µε- ᾽Απαντήσητε, µετάσχητε. 368. ἸΑν- 
463 
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αὐτῶρ ἐγὼ κέισ᾽ εἶμι, | καὶ ἀντιόω πολέμοιο' 

αἶνγία δ᾽ ̓ελεύσομαι αὖτις, ἐπῆν εὖ τοῖς ἐπαμύνω. 

ὋὪς άρον φωνήσας ὠπέβη Τελαμώνιος Αίας, 37ο 
καί οἱ Τεῦκρος ὤμ πε κασήγνητος καὶ ὁπατρου' 

τοις δ᾽ ὤμα Πανδίων Τεύκρου. φέρε καμπύλα τόζα. 

εὖτε Μενεσύηος μεγαθύμου πύργον Ἴκοντο, 

τείχεος εντος ἰόντες, ἐπειγομένοισι ὃ Ίκουτο' 

οἱ ὃ επ᾽ ἐπώλζεις βανο» ἐ ερεμνή λαίλαπι ἶσοι, 375 

ἔφθιμοι Λυκίων ἡγήτορες ήδε µεδοντες, 

συν ὃ ἐβάλοντο μάχεσθαι ε εναντίον, ὥρτο ὃ) ἀὐτη. 

Αίας δὲ πρώτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατεκτα 

Σαρπήθοντος ἑ ἑταῖρον, Ἐπικλήα μεγάθυμον, 

μαρμάρω ὀκριοεντι (ολὼν, ὁ ῥα τείχεος εντος 88ο 

κεῖτο μεγας παρ ἐπαλξυ ὁ ὑπερτατος" οὖδε κέ μυ ρε 

χείρεσσ᾽ ἄμφοτερης ἔχροι ὦνηρ, οὖδε μάλ᾽ ἠβῶν, 

οἷοι νυν (βροτοί εἰσ' ὁ ὃδ ἄ ϱ ὑψόθεν ἔμβαλ᾽ Φείρος, 

θλάσσε δὲ τετρώφαλον να. σὺν ὃ ὁ ὐστέ ὄραξε 

πάώντ᾽ ὤμυδις κεφαλής" ς ὃ ὁ αρ ἄρνευτηρι ἐοικῶς, 385 

κάππεσ᾽ αφ ὑψνηλοῦ πύργου, λίπε ὃ) ὀστέα θυμό». 

Τευκρος 9ε Γλοῦκον, κρωτερον παϊιοδ Ιππολόχοιο, 

ἰῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος ὑψγηλσῖο, 
371. Εοι. 375. λαίλαπι Εσοι. 3582. νι]σ. χείρεσιν ἀμιφοτέρῃς 

φέροι ἀνήρ. 355. ἀρνευτῆρι Εε[οικώς. 

812---306. Ῥαρπαπί Αἷαςκ εἰ Τειοος πάνετεις 1γά08. Α]ας Ἐρίο]οπι βαχο, Τειιορ; 
φαστίία ἱαπσπα {ος Βατροεάοπ ΑΙαΠαοπεπῃ. 

373. Ὀι παπο νουρα 5ο Παβοπί, αροἀοκῖς εδὲ 375. οἱ ὃ ἐπ᾽ ἐπάλξεια. (πιω ἐγες ἐῆί 
ααυεπῖκκειι-- οἱ πι εο εγανιέ, πέ υαἴζιπι αρογεάεγεπίιν. Ἰμεπὶτὶ Ῥοΐεδί [οτί Ίπῃ- 
σιγα, δἱ Ῥες ρατοπί]θ8ίη ἀῑσία Ἠαβθας (ἐπειγομένοισι δ' ἵκοντο) υοπίεδαιέ απίεπι, «πι 
Μ1ἱ υεΙ πιακῦπε πιγφεβαπίι αὖ ᾖοδίο.---252. μου Ῥτορίοτ ορΙπίοποπα ἆς Ῥτίογιπα 
Ἠοππίπαπα τοβοτθ ποίαίας α πια]ς.  Ὦ6θ ο ἀἰσίαπι 54Ρ, αἆ Ε. 393.---355-. Οοπιρᾶ- 
ταῦ1ο οἱ1Π1 60 αι] ἵπ ῥτῶσθρς Γεγίατ: κύμβαχος, 54ῤ. Ε. 586. ππακῖπας οπή ἨπΙπαίοτθ. 
ν. ΠΠ. 745. 5η. οοΠΕ. 04. Μ. 413.---386.. Νοπίέαπα Ίαπα δερρῖας θδί, να]απη {11.56 δαῖῖς 
Ἠνπῖ]α, πθο πππ]ιπα π]ίνα Ἠοπηπῖς αἰιάίπθπας πππο Ερίο]ος αἰεναταί κε, πιαπαε 
οοπιρτεμεπάενγαί ἔπαλξιν, πί Ἰαμε[ασίατεῦ. Τία οἱ πιοκ 309. ἂψ ὠπὸ τείχος ἆλπο ΠΟΠ. 
αΠίογ οδί αοορΙεπάτας παπα να]απα ποπά πα οοπδορπάσταί (Ἱαπσις. Ῥαγρθύοῃ ἴπι- 
ἀεπῃ (οίαπι ἔπαλξω, ρίππαπα να], ᾳποά ππατιπα αρρε]ας Ῥοεία, ππαπ τονε]Ηέ 398.--- 

τιόω.]᾽Απαντήσω, µετάσχω. 371. Ἠιε.] αὐτοῦ. τὸ σῶμα, συνεκδοχικῶς. 355- 
᾿Απῄει, ἀπήρχετο. Όπατρος.] Ὀμόπα- ᾿λμιδις.] Ὁμοῦ. Ἀρευτήρ.]. Κυβιστῃ, 

τρο. 374. Ἐπειγομένισυ.] Ἔσπου- ἢ δύτῃ. Καὶ οὗτοι γὰρ ἐπὶ κεφαλὴν 

δασµένας. 375. Ἐρεμνῃ. Σκοτεμῃ. ἑαυτοὺς ῥίπτουσι. Παα τοὺς ἄρνας. οὗ- 
38ο. Μαρμάρῳ ὀκριόεντι.] Λίθῳ τρα- τοι γάρ κυβιστῶσιν, ὥσπερ τὸν ἀέρα 
χεῖ. 3891. “Ὑπέρατος] ᾿Ανώτατος. κυρίττοτε. Τωές δὲ τῷ δελφῖνι: οἱ 
350. Ἡβῶν.] ᾽Ακμάζων. 384. Σὺν ὃ γὰρ ἄρσενες ἐπὶ κεφαλὴν ἵενται, ὅταν 
ὀστέ ἄραξε.] λΣυνέτριψε δὲ τὰ ὀστᾶ γαλήνη γένηται. 388. ᾿Ἐπεσσύμενο-] 
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ῥ᾽ ἴδε γυμνωθόντα βραχίονα: παῦσε δὲ χάρμης. 

. ὃ ἀπὸ τείχεος ὦλτο λαθων, γα μή τις Αχαιών 309 

(Βλήμενον ἀθρήσειε, καὶ εὐχετοῷτ᾽ ἐπέεσσι. 

Σαρπήθουτι δ᾽ ἄχος Ύόνετο, Γλαύκου ὠπιώτος, 

αὐτίκ., ἐπεί τ΄ ενόησε)" ὅμως ἃ οὐ λήθετο χάρης 

ἀλλ' όγε Θεστορίδη᾿ ̓Αλκμάσνα θουρὶ τυχήσας 

: ἐκ ὃ ἔσπασεν ἔγχος' ὁ δε ἐσπόμενος πέσε δουρὶ 305 

... αμφὶ δὲ οἱ ρώχε τεύχεα ποικίλα χαλκώ. 

Σαρπηδὼν δ) ἄὤρ ἔπαλξη ελὼν χερσὶ στιβαρῖσῳ, 

ἔλχ. ἡ ὃ ἐσπετο πᾶσα διαμπερές" αὐταρ ὕπερθεν 

τείχος ἐγυμνώθη, πολέεσσι δοε θηκε κέλευθον. 

τὸν ὃ Αίας καὶ Τεῦκρος ὁμαρτήσωνθ, ὁ μὲν ιῶ 49ο 

[βεβλήκει τελαμώνα περὶ στήθεσφι φαει. 

ὠσπίδος αμϕιβροτης! ὀλλα Ζευς Κηρας ὤμυνε 
παιδὸς ἐοῦ, μὴ νηυσὶν ἐπὶ πρύμνησι δαμείη" 

Αίας ὁ ἀσπίδα νύζεν ἐπώλμενος' οὐ δε δια πρὸ 

ἤλυθεν ἐ εχχείη, στυφελιζε δε μα μεμαώτα" 495 

χώρησε δὲ ὥρα τυτθον ἐπόλξιος' οὐ ὃ ὅ ὄγε πάµπαν 

389. ᾗ Είδε. 301. εὐχετοῶτο Εεπέεσσι. 3906. δέ Εοι. 
493. παιδὸς Γοῦ. 494. νιιρ. ἡ δέ. 

3857, 5. Τεαοος ΙαιοάΠι ἐπεσσύμενον τείχεος ἔβαλεν Ἰῶ. Τίθγαπη Π. 511, 512.-- 350. γυ- 
ῥνωθί ντα φα)]αίο φοαέο ἵπ αἰέωτη, αἰέθγαπα πιαπαπα ας ἱσέυπα αισας εχ]εγαῖ. ω---304- 
᾿᾽Αλκμάονα νύξε, τυχήσας (αὐτοῦ.) 

307---435. Βατροίοπ ἵαπάθπα ρίππασπ]α οοπνθ]{ες αμ Αἶαορ εἳ Τιογο τΘργθδνιι5 
Ἰ.γοῖος αἲ ν]τον εχδετοπάας Ποτίασα», Τα ράρπα τοὐπίερταία αἰτίπ(ιθ ρατί υΙτίιίο. 

807. ἔπαλξιν ἑλὼνν 41ρρε Ἠαπαί]επη, απο Ἱπαπα αεθῖηρῖ Ῥοδνοίς 8αρτα ἀθο]αταίυτη 
π 386.---300. καὶ τῷ πλήθει ἐποιήσατο δίοδον 56ι1 1ρ56 Ἀαπρεάον 5ειι τεῖχος γυμνωδέν. 
Ῥνίις Εγπιαϊα οχ ν. 411. ἀργαλέον δὲ µοί ἔστι---θέσθαι παρὰ νηυσὶ κέλευθον.---40Ο. ὅμαρ- 
σήσαντε, ΡΓΟ ὁμαρτη, δἰπιιί θέ ΤΈοισετ εἰ Α]ακ Βατροάοποπα Γοτίθγιηῖ.---4οι. Τειοθς 
αιΙάθπα φαστίία (κατὰ) πελαμώνα, Ὀπ]ίθο, 6 απο δοπίέπα οταῦ αρίατη, ν. α. Δ. 3δ.---ος. 
στυφέλιξε δὲ µιν µεμαώτα ἔρνιωπ ἴγγιεπίεπ, Πίο Ἱπαρείιαι τοιατὲς πα 16, Εέαραπς, 
ρα ]απα γείτορτοσδ5 α να]]ο, (αἱ αρ. Η. 26ο, Τ.) ποὮ. ἴππιθη ΡΓΟΥΝΙΙ5 ΦΙφορδείε, 9ες,--- 

Ἐφορμῶντα. 389. “ΗἩ ῥ' ἴδε γυµνω- τος Κράκον πνέων, τὴν Εὐρώπην, ἁπατή- 
θέντα βραχίνα.] Καθ ὃ µέρος ἐθεά- σας, ἑβάστασε. καὶ διαπορθµεύσας εἰς 

σατο αὐτοῦ τὸν βραχίωα γεγυµνωµένο. ᾖἸρήτην, ἐμίγη. Εἶθ' οὕτως συγῴκισεν 
309. ᾿Αλτο.] Καθήλατο. 3901. ᾿Αθρή- αὐτὴν “Αστερίωνι τῷ Κρητῶν βασιλεῖ. 
σειε.] Θεάσοιτο. Εὐχετόφτο.] Καυχῷ- Γενομένη δὲ ἔγκυος ἐκείνη, τρεῖς παῖδας 
πο. 305. Ἑσπόμενος]) ᾿Ακολουθήσας. ἐγένησε' Μίνωα, Σαρπηδόα, καὶ δῬα- 

307. Σαρπηδὼν δ ἄρ' ἔπαλξιν ἑλών.] δάµκανθυν. “Ἱστορε Ἡσίοδος καὶ Βακ- 
Εὐρώπην τὴν Φοίνικος Ζεὺς θεασάµενος ἐν ἈΧυλίδης. 305. Διαμπερές] Διηνεκῶς. 

τει λειμῶνι μετὰ νυμφῶν ἄνθη ἀναλέ- 499. Ὁμαρτήσαντε.] 'Ομοῦ καὶ ὑπὸ 
γουσαν, ἠράσθη, καὶ κατελθὼν, λλαξεν τὸν αὐτὸν καιρὸν ἀφιέντες τὰ δόρατα, 
αὐτὸν εἰς ταῦρον, ὅστις, ἀπὸ τοῦ στόµα- καὶ ἐπιτυχόνες. 4905. Στυφέλιξεν.] 
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χάζετ, επεί οἱ θυμὸε έελπετο κῦδος ἀρέσθαι. 

κέκλετο ὃ ἀντβεοισιν ἑλιξάμενος Λυκίοιση" 

ΊὮ Λύκιοι, τί ὃὶ αρ ὧδε μεθίετε θούριδος ὠλκῆς 

ἀργαλέον δέ µοι εστὶ, καὶ φόμῳ περ εόντι, 41ο 

μούνω ῥηξαμενω θέσθαι παρω νηυσὶ κελευθον' 

αλλ’ ἐφομαρτεῖτε" πλεύνων δέ τοι ἔργον ὤμεμον. 

ὋὪς ἔφωθ' οἱ δὲ ἄνακτος ὑποδδείσαντες ὁμοκλην, 

μαλλον επέβρισων βουληφόρον ἀμφὶ ἄνωκτα. 
Ἄργείοι δ᾽ ἑτέρωθεν ε ἑκαρτύνωντο φάλαγγας 415 

τείχεος ἔντοσθεν, μεγα δέ σφισι φωαίνετο ἔργον. 

ούτε γαρ ἴφθιμοι Λύκιοι Δαναῶν ἐδύναντο 

τείχος ῥήξώμενοι βέσθαι παρω νηυσὶ κέλευθον" 

οὔτε ποτ’ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυκίους ἐδύναντο 

τείχος ἂν ὥσασθαι, ἐ ἐπεὶ τὸ πρώτα πέλασθεν. 42ο 

ἀλλ᾽ ὥστ' ἄμφ. οὐροισι ού όνέρε δηριάαισθον, 

μετρ εν χθρσν ἔχουτες, επιζύνω ε εν ἀρούρη, 

ὥ τ ὀλίγῳ ενὶ χώρω ἐρίζητον περὶ ἴσης' 

ὣς ἄρα τοὺς διέεργον επόλζιες" οἱ ὃ ὑπερ αὐτέων 

θήουν ολλήλων αμφὶ στήθεσσι [Αοείας 426 

497. Γω---ἐξέλπετο. 408. ἀντιθέοισι Εελιξάμενος. 413. δέ τοι Γέργον. ]66. δέ τε. 
413. οἱ δὲ Ράνακτος. 414. ἀμφὶ [άνακτα. 416. φαίετο Γέργω. 
4323. περὶ Είσης. 424. διέξεργον. 

497. Ῥιάοτε νΙοδ, καὐδεέ, α]νιο οπῖπι δρεγαδαί 8ο διρεγίογεπι Ῥιίσπα Γέιγιη εἰ 
οαζζωπε επρισηα{ωγιύπι εδδε.---«498. ἑλιξάμενος ΟΟΠΝΕΙΔΙΙ5 αἆ Τμγοῖος 8ΙΙΟ8.---411. ῥηξα- 
μένω 9ο. τὸ πεῖχος. ἳ 418. θέσθαι κέλευθον αέ 2090. Ῥεγγιπηρθπϐο να]απα, αθἰέαπα 1π ϱᾱ- 
Σίνα αλῖς Ραἵθ[αΟΘΓΘ.---4 12. πλεόνων δὲ σοι ἔργον ἄμεινον. Ἠ. μάχη. ῬΡ]Ιδ να]θηέ, 5ἱ Ῥ]ατες 
απο νιτῖριις Ῥαρηδηί. --α16. με λα δέ σφισι Φαίνετο ἔργον. μάχη δεινή. ας 50Ρ8Ε Ίαπα 

νιάπηιδ: ππαρππα δδογίπι ἐδί 1ρ5ί5 Ῥαρηε» ἀἰκοτίππεῃ. αοθιτῖπια Ῥασπα, σιανθ 08Γ- 
ΤΠΠΘΗ; ΠΙΟΔΙΙΗ θδί.---420. ἐπεὶ πᾶ πρώτα. ΟΠ ΡΓΙΠΙΙΤΗ. ΟΗΙΗ 566] Υα]]απα ἴπνα- 
β]δεεη. 

421. 3, 3. Οοηίτονετεία ἆθ βπῖρης, περὶ ὅρων Τε, Ἰηίεν πο Υλοῖπος οτία:. µέτρα, 
υἴηραπε, Ῥογίϊσαπα, ἀθοι οπιρεάαπη, ἐ ἐπιξύνῳ (κοινῷ) ἓν ἀρούρη, κοινοὺς ὅρους ἔχοντι, ϱοΠβΗϊ 
Άρτο, πι σοι [ζηζζαν ο ολίγῳ, ἐν) χιώρῳ 411Ρρ6. οοπΙΙπιΙ5. δίαΠίθ8. 61πὰ έθετε γι]έ ἄπες 

5Η05 ῬγΟΓΘΥΓ6. περὶ ἴσηαν μοίρας, Ἡ. δίκης" ἄε 218 Βίοι 434: ὑπὲρ αὐπέων, Ρποίθπάεηίες 
Άγηια ή ἄθδαροι» ΠΠί ἵπ αἰαιπά 5ρος Ῥίπηας ἵα 605, αιιῖ ἴπ να]]ο δίαρανί.  Ἐναπε ἵνα 

᾽Απετήαξε.. 4ο7. ᾿Αρέσθαι.] ἼΑπε- ᾿σχυροποίησαν, γενναίως συγετάξαντο. 
νέγκασθαι, κτήσασθαι. 498. Ελιξά- 42ο. ᾿ΑψΨ ὥσασθαι.] Ἐϊς τοὐπίσω ἁπ- 

µενος.] ᾿Ἐπιστραφεί. 400. Τί δ᾽ ὥώσασθαι. Ἠέλασθε.] Προσεπελάσθη- 
ἀρ.] τί δή. Θούριδος.] ᾿Οξυκινήτου, σαν. προσηλθον. 421. ᾿Αμϕ' οὔροισι.] 

ταχείας. 419. ᾿Αργαλέων.] Χαλεπὸν Περὶ ὕρων γῆς. Δηριάασθον.] Φιλο- 
ἀδύνατο.. 412. Ἐφομαρτεῖτον.] ᾿Α- υνεικῦσω. 4320. ᾿Επιξύφ.] ᾿Ἐπικονῳ 
κολουθεῖτε. 414. Μᾶλλν.] Ἡ τὸ καὶ ὁμόρῳ χωρῳ. 429. Περὶ ἴσης.] 
πρότερον. ᾿Επέβρισαν.] Βαρεῖς ἐπῆηλθον Περὶ τοῦ ἴσου. 494. Διέεργο.] Διε- 
τοῖς ᾿Αχαιᾶς 415. ᾿Ἑκαρτύναντο] χώριζο, διστω. 435. Δήουν.] Διέ- 
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ὠσπίδας εὐκύκλους, λαισήϊώ τε πτερόεντα. 

πολλοὶ δ᾽ οὐτάζοντο κατα χρω νηλέϊ χαλκῶ, 

ἦ μεν τω στρεφθεντι μετάφρενα γυμνώθειη 

μαρναµένων, πολλοὶ δε διαμεπ ερὲς ἀσπίδος αὐτῆς 

πάντη δη πύργοι καὶ ἐπάλξιες αίματι φωτῶν 43ο 

εῤαδατ' ἀμφοτέρωθεν α ἀπὸ Τρώων καὶ Ἀχαιών. 

αλλ’ οὐδ) ὢ ῶς εδύναντο φό[βον ποιησαι ᾽Αχαιῶν' 

ολλ᾽ ἔχον, ὥστε τάλαντα γννη χερνητις ἀλήθης, 

ἥ τε σταθμον ἔ ἔχουσο καὶ εριον, ὤμφις ἄνελκει 

ἰσάζουσ᾽ 5 να παισυ ῶεικεα μισθον ἃ ος 435 

ὣς με τῶν επὶ ἴσα μάχη τέτωτο πτόλεµός τε, 

πρίν Υ᾿ ὅτε δη Ζεὺς κῦδος ὁ ὑπέρτερον Ἕκτορι δωκε 

Πριαμιίδη, ὃ ος πρῶτος ἐσήλατο τείχος Αχαιών 

ύσε δὲ διωπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς' 

"Ορνυσθ 5 ἱππόδαμοι Τρῶες" ῥήγνυσθε δε τείχος 449 

Αργείων, καὶ νηυσὶν ενίετε βεσπιδαες πυρ. 

435. Γισάζουσ-----ἀξεικέα. 436. ἐπὶ σα. 

ἐπώλξεις σὸ µεταίχµιον Ἰπίθτ Ῥιιρηβηΐθ8.---427, δ, 0. πολλοὶ οὐτάζοντο, ἡμὲν στρεφθέντες, 
δὲ διὰ ἀσπίδος. θαῖ Εαρ]εηίος, εοφθ Ἀνεισί, πβα ος ἑεναῖς. αι αάνεισα ἔτοπίε Ῥα- 
Επαπίθ5,--43] - πύργοι ἐῤῥάδατο, ἔβῥαντο, τα] 5αηριίπε πιβάθὺα.-- 43Η. ἀλλ) ἔχιον 

Ττο]απί ες Ἀολήνίς ἀουεῦαέ Ρτορτίθ θηιΏ Βαζ 6598 θἵο: εἶχον ὧς, νοῖ]. Ἴσοι σαν, ὡς 
τὰ τάλαντα, ἃ ἔχει γυνή. Ἱία πεγιαπῖ ρᾳτος Ῥασπαπάο, αξ ράγες 5ιιπῖ Ίαποες φας ἐρποε 
αημ]]θς. ου ἵπνθγςε ἀῑσίαπι: ὡς τάλαντα γυνη ἔχει. γυνή χερνητις, ΥΙσΙπ ππετοεπατία, 
ορεγᾶ Ρ8ΓάΠΣ: ἡ ειδος. ἆληθὴς, ολη ταΕῖ δαάθης, ἵπ ]απο Ῥοπάετε εκρ]οταπάο τὸ α]- 
απαπάο 5ἶπα Γταιάε τοάάαῖ Βία εκ Ίαπα ἁποία: Ἱἴαφαε Ίαπαπῃ ερᾳια ἵταῖπα ἀκριβῶς 
ββρειο]ξ.----434. Ί]α α]ίετα Ίαπος Ῥοπάι5, αἰίετα Ιατιαπῃ Γ6ΠΘΠΣ, ἀνέλκει ἕλκει, παηας 
ἰσώζουσα ἀμφίς, αἲτίπηιιθ Ῥοπά ας επεβαη, αί Ἡπρι]α 5ει εκαππεπ ἵη μα αἲτ, 
ΑάΙθοίιπα οχίτα οοπιραταΠοπεπι, ααοά, παϊκογα(ἴοπθπη ασες ἀεικία αισθὸνν ἀπάϊαπαπα 
ορεγα Ἡ. 6. ἔεπιθπι πἰπῖς πιθγοθάεπι.---436- ὡς μεὲν τῶν. ἰσόῤῥοπος καὶ ὁμοία ἦν ἡ µάτη 
αὐτοῖς. μάχη. ἐπιτέτατο Ἴσαν Ίσως, Τθ 8 Γαπ6 Ιπίεπίο αἀιπηρταϊα. Να πηας πιοβο Δ. 336. 
ἔνθα σφὶν κατὰ Ίσα µά γην ἐτάνυσσε Κρονίων, α)ὶ νἱάε.----436. τέτατο (πρὶν,) πρίν γε ὅτε, Ἡ. 
ϱ. πρὶν Ἐ, πδηιθ ἅππη, ἀοποο. 

436. Ἱδηπθ αἲ ἄπ. Ἠμτῖ: ἩἨοοῖος ἰαπάεπι Ρροτία οπδίτογατη οβτασία ἵπ οπδίτα Ἱγγαπι- 
ρε. Ὑιὰς απίθπι ᾖπάΙοππα ροεῖα Ἰπ ου ἆθοογο 5εγναπάο: Θπα Ἠεοίος πΊπο Ῥεγ- 
ταπηρῖέ, ἰείοτας απίεα Α]ακ: ἴπευαίατ οπῖπα Ἠ]ο Ίοσα Ῥογίς Ῥγοσίηα: ν5. 265. 5ᾳη. 
πὰ 209. πε Ἱρῖέιγ οἶις υΙτίατί οί Ἰαιιάί ἀείιταλοτείας, ανοσαίας αἆ ορεπα Ἀ[επεσίμεο αᾱ- 
νθγκιις Βατρεάοπαπα Εογοπάαπα 1]ο ἀῑορεσεταίς Ίτα να]ο αὐ Ἠαο Ῥατίε ἀθ[εΠΒΟΤΘ 511ο 
ππάαίο ρεττυπαρῖε Ηοοίος. 

κοπτον. «96. Λαισήτα.] Μικρὰ ἄσπι- θής.] Δικαία, καὶ ἀκριβής. 434. Αμ- 
δίσκια. Οἱ δὲ, ὅπλου εἶδος ἐπαιρομένυ φίς.] Ἑκατέρωθε. 435. Ισάζουσα.] 
καὶ κούφον. 491. "Εβῥάδαται.] ᾿Εῤ- ᾿Εξισοῦσα. ᾿Δεικέα.] Τὸν εὐτελῆ καὶ 
ῥαμμένοι ἦσαν. 432. Φόβω.] Παντα- «οἰκτρύν. ἼΑρηται.] Κτήσηται, λάβῃ. 

χαῦ ὁ Ποιητῆς τὴν φυγὴν φόβον φησί. 436. Ἐτὶ ἴσα , μάχη ̓ τέτατο-] ἼἸσόρῥο- 
433. Τάλαντα.] Παρὰ τὸ ταλαὺν καὶ πος καὶ ὑμοία ἦν ἡ μάχη αὐτοῖς. 437. 

ὑπομονητικὸν τοῦ βάρους. Χερνῆτις] Ἡ Ὑπέρτερου.] Μέγα. 438. ᾿Εσήλατο.] 

ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν ἰδίων χειρῶν ζῶσα. ὅ Ἐὰν μὲν δασέως, εἰσῆλθε. ᾿ἘΕὰν δὲ 
ἐστι, μισθοῦ ἄλλοις ἐργαζομένη. ”Αλη- ψιλῶς, ἐσάλενσεν. 441. Ἐνίετε.] Ἐμ- 



508 ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. «ο---ας7. πι Ἡς δή 

Ὡς φάτ' ἐποτρύνων' οἱ ὃ οὔαωσι πώντες ὤκουον, 

ἴθυσαν ὃ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες' οἱ μὲν ἔπειτα 
κρεσσόων ἐεπε[δαινον, ἀκαχμένα θούρατ᾽ ἔχοντες. 

Ἔκτωρ δ᾽ ἁρπαάζας λααν φέρεν, ὃς ῤα πυλάων 445 

ἑστήκει πρόσθε, πρυμνος, παχυς, αὐταρ ὕπερθεν 

ὄξυς ἔ εην᾿ τὸν ὃ οὔ κε δύ᾽ ὦνέρε δήμου ἀρίστω 

ῥήδίως ἐ επ᾿ ἅμαζαν ἀπ οὖδεος. ὀχλίσσειαν, 

οἷοι νὺν βροτοί εἰσ ὁ δὲ μι ῥεα πάλλε καὶ οἷος 

τόν οἱ ἔλαφρον ἔφηκε Κρόνου πόῖς ἀγκυλομήτεω. 45ο 

ὡς ὃ ὅτε ποιμῆν ῥεια φερει πόκον ὥρσενος οἱός, 

χειρὶ λα[θων ἐ ἑτέρη, ὀλίγον τέ ο. ὄχβος ἐ επείγει 

ὣς Ἕκτωρ ἴθὺς σανίδων φερε λοαν Φείρως, 

αἴ ῥα πύλος εἴρυντο πύκα, στηβαρῶς, ἀραρυίας, 

δικλίδας, ὑψηλάς' δοιοὶ ὃ ἔντοσθεν ὁ οχΠεΣ 455 

εἶχον ἐπημοιβοὶ, μία δὲ κληνς έπαρήρει. 

στη δὲ μαλ' ἐγγυς Ἰῶν, καὶ ἐρεισώμενος (βάλε µέσσας, 

446. νιι]ρ. εἰστήκει πρόσθεν πρυµνός. 450. τόν [οι. νυ]β. παῖς. 
452. νι]ς. δέ µιν. 

444. κροσσάων ἐπέβαινον. ναΙλαπη ορηκοθηάθτε αππίθραπέαα, εὐ οομδορπάαπ{έ ἑαπάθπι 
οοὔ επι {6ΙΠΡΟΣΟ, 410 Ἠεοσίου ρεγηηρ]έ Ῥογίαπῃ ν5. 468, 460.---447. δύ᾽ ἀνέρε δήµου, δη- 
μόπαι, 6 υπζφο, ἀρίστω, γοβιιδέἱδἱγπῖν---4 49. Βοπίεπίία ας 5). ν5. 382. Οοπιρανα ο 

451. εαυᾖοῖσαν Ἰεναῦὶ οποτῖ εία Ῥοείς εἰ υῖρ αἰπιρ]ο[ία αοεοπηπιοαΕἰδείπια, θἱ 
Ίος 1ρ8ο Πποππάα.----453. ὀλίγον σέ µιν ὤχβος ἐπείγει, ῥγεπαέ, «γαυαέ, οππα ἀθοίι, ϱγο 
ἔχει, {εΠεί ἐίει---454. πύκα ἀραρυίας Ἱππρεπάα: αέ Ρετρείιο Ἠερο γοτὺα ἠαποία δαπί. 
στιβαρῶς ἀεε]αταίϊνο αἲ]εοίπτα 6ὖ5ε νιάσζαα, αέ δἱές πύκα, στιβαρῶς, ἀραρυία». ἸΝΟΙΒΗ- 
ἄπς απίθια Ίσοις, ϱπ1ρρο ἀῑδονίας ἵπ εχροπεπάα {οτίπη οὗ ομ]οῖς ταῖοπε ασ Εογίπα: 
νἰάθπηιι» πύλας, αρθτίαταπα, ἆμας {0γ65 νε] να]νας Ῥοδίδας αι πφαε π]ηποία», Γογ]- 
Ῥησᾳπθ 15 ἄῑπο νθοίες (γαηδνθυδίηι Ἰπέας οὐάποίοςς οππη Ω. 453- 1π ΑολΙ]Ι5 (ρηίοτῖο 
Πα θ986ύ ἐπιβλής. Ὠἱβϊομ]ίαίθια Ἰαῦθί, φιοᾶ 5οηιΠέας: 456. µία δὲ κληῖς ἐπαρήρει. 
Ωμ οἷς κληῖς ν. ἀἱκφριίαία Ἰπῇ. αἲ Ἐ. 16ή, 168. ἄπο νοοίος ἱγαηανθγκίπι [οηί μας πέας 

οὐ]εσᾶ τεπιονοπάϊ οταπί αὐ 18, απ Ἱπίτατα γο]εβαπές Ἰάηπο Περαί οΡ6 πῆς κλη! Γδος. 
Ἠαπο Είςςε Γθγτιπα «ΠΟΠΗ, αιιοά, ρου ὀπὴν, ΤΟΡΑΠΛΕΙ Ἰηδογίπτη, τοππογεβαί νοοίο5, 
φας οοηκίαΐ: ν. οος. Ίοεο.. Δί Π. ]. αἀ[εσίαπι θδί µία κλγῖς, πεδρεοῦα ἀπονγαπα οβΙσπη, 
δοιοὶ ὀχπες; αὲ ἀῑσαί Γ1ἱ956 τοσα ΓΕΤΥΗΠΗ, απο άΠΠΡΟ. νοσίθς 1πίι5 οὐά ος ΥΕΠΙΟΥΘ- 
τθηίγ. Ῥτο εγαέ θδί ἐπαρήρει αρίαξύπι ογαξς κῖο οἱ Βομο]. Ὀγ. ἐπαρήρει, ἐφήρμοσπο. Επέ- 
κειπο. “ΑΠΟ πποᾶο ἀσέιπι οδί ἴπῇ. Ἐ. 167. Ψα]οβηι5 πυχινὰς δὲ θύρας στωθμαῖσιν ἐπηρσε. 
Ροσριις Ἰπβογιήέ Γ0γ05.---457. ἐρεισάµενος, 1ῃ56 απηϊχιις 5ο1ο, ἐρεισθεὶςν βἰαΐτι οογρον!8, 
πάς εὖ διαβάς. Ἱπαζπο φγαι, αἱ τοὐδ[έ Ενποδῖ, απ Ἰαπάας Ὕγεκεε]. αά Ὠϊοα. 1. οχίγ. 

βάλλετε. 444. Κρισσάων.] "Ὑποτρό- Βαρεῖ. 453. Σανίδων.] Τῶν θυρῶν. ᾿Α- 
χων Κλιμάκων πρὸς τειχοµαχίαν ἐπιτη- είρας.] Ἐπάρας, βαστάσας. 455. Δι- 

δείων. 446. Πρυμνός] Παχὺς κατὰ κλίδας.] Διθύρους. ᾿ΟχΠες.] Οἱ µοχλοί. 
τὸ ἔσχατον µέρος. Παχύς.] Ἕτεροβα- ᾿Απὸ τοῦ συνέχειν τὰς θύρας. 456. Εἴ- 

ρής. 445. ᾿Απ' οὔδεος ὀχλίσειαν.] ᾿Α- Χον.] Κατεῖχο. ᾿Ἐπημοιβοί.] ᾿Επ' ᾱ- 
ποκιήσειαν τοῦ ἐδάφους. 449. Πάλ- µοιβῆς ἀλλήλεις ἐπικείμενοι. εἷς ἐφ᾽ ἕνα. 
λεν.] ᾿Ανέπαλλεν, ἐκίει. 4939. Ὀλίγον Κληΐς.] Κλεί. ἸἘΕπαρήρε.] ᾿Εφήρμο- 

ἄχθος.] Ὡς καῦφον βάρος. ᾿Επείγει] στο, ἐπέκειτο. 457. Ἐρεισάμενας.] Με- 
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εὖ θίαβας, ! ἵνα µή οἱ ἀφαυρότερον βελος εἴη, 

ῥηζε ὃ ἀπ ἀμφοτέρουε θαιρούς' πέσε δὲ λίθος είσω. 

βριθοσύνη, μέγα δ' ὠμφὶ πύλαι μύκον' οὐδ᾽ ὤρ, ὀχπες 46ο 

ἐσχεθέτην, σανίδες δε θιετµαγεν ἄλλυδις ἄλλη 

λᾶος ὑπὸ ῥπης. ὁ ὃ' ἄρ ἔσθορε φαίδιμος " Έκτωρ, 

νυκτὶ ο ἀτάλαντος ὑπώπια" λάμπε δὲ χαλκῷ 

σµερδαλέῳ, τὶ τον ἔεστο περὶ χροῖ" δοιω δε χερσὶ 

θορ' ἔχεν' οὐκ ἄν τις ν ἐρυκώκοι ἀντιβολήσας, 46ς 

νόσφι θεῶν, ἕ στ ἐσάλτο πύλας' πυρὶ δ) ὅσσε δεδηει. 

κέκλετο δοε Τρώεσσιν ἑλιζάμενος καθ ὅμιλον, 

τείχος ὑπερβαίνευ" τοὶ ὃ ὀτρύνοντι πίθοντο. 

αὐτίκα δ) οἱ μεν τείχος ὑπέρβωσαν. οἱ δὲ κατ αὐτας 

ποιητως ἐσέχυντο πύλως' Δανωοὶ δὲ φόβηθεν 47ο 

νήας ἀνα γλαφυρά. ὅμαδος δ) ἀλίαστος ἐτύχθη. 

4558. µή ἔοι. 464. τὸν ἔξεστο. Ῥεπί]. τὸν Εέστο. 
467. Τρωσὶ Γελιξάμενος. 47ο. νιὶσ. δ' ἐφόβηθεν. 

ποίι τος ἆ4θ δίαῖα ρισπαπεῖςς εἴῖαπι ες Τγτιφὶ Γτασπιεηίῖς.---459. Ὁππυππφπε οατά]- 
ποπ θπηονΊζ.---463.---νυκτὶ θοῃ ἀπάλαντος. ἐοικώς. Ἡθοτοτ {ογυο οι ἐπέπεπ. (οπαρᾶ- 
ταῖαχ ἰογυϊίας οππα σαἰϊφίπο ανα. Ότωπεπι απέθπι Ἰησεπϊ εί οταβῖοπῖς γίπα εχετίέ 
Ῥοεία ἵπ Ηεοίογε αά νῖνιιπι τεάάρπάο 1π 6ο {οπιροτῖς πποπιεπίο, πο υἰτέας εις τηαχ]- 
1πθ οπἰί. Αππρα]α να Ἰαῦοπς αἲ {ετίοπάιπι απΙππππα, απα5ί απίθ οσυ]ος αἀπιοιῖς 
τες; εὔἶαπα Ἠος, φποά λάµπε χαλκῷ θἳ ηιιοᾷ ἆπας Μαρίας νιρταραζ---ΟπΙΠΙΠΟ ἔοῖιις 
Ίου5 εσί ο ργωίαπ]κδϊπηῖς. 

τὰ πολλῆς δυνάµεως ἐπερεισθεί. 455. τὴν γῆν. Ἡ, ἐπεὶ δοκεῖ ταχέως παριέ- 
Εὖ διαβάς.] ᾿Ισχυρῶς στάς. ᾿Αφανρό- ναι, ὡς πρὸς τὴν Ἠμέραν. κοιµωµένων Ἱ- 
τατον.] ᾿Αντὶ τοῦ, ἄφαυρον καὶ ἀσθενέ. μῶν. “Ὑπώπια.] Την πρόσοψι. ᾿Απὸ 

στι δὲ ὑπερθετικὸν ἀντὶ τοῦ ἀπολύτου. µέρους τὸ ὅλο. 464. Τὸν ἔεστο.] Ὃν 
459. Θαιρούς.] Τοὺς στρόφιγγας. 46ο. ἠμφίεστο. 467. Ἑλιξάμενος.] Ἔπι- 

Ἡριθοσύνῃ.] Τῷ βάρει. 461. Ἔσχεθέ στραφεί. 460. Ὑπέρβασαν.] Ὑπερέ- 
τη».] ᾿Επέσχο. Διέτμαγον.] Διεσχί- βησαν. 47ο. ᾿Εσέχυντο.] Εἰσεχύθησα», 
σθησαν, διεχωρίσθησαν. 462. Λᾶος ὑ- εἰσῆλθον. Τροπικῶς, ἀπὸ τῶν ἑδάτων. Ἓ- 
παὶ ῥιπῆς.] “Ὑπὸ τῆς τοῦ λίθου φορᾶς. «φόβηθεν.] Εἰς φυγὴν ἐτράπησαν. 471. 
Ἔσθορεν.] Ἐϊσεπήδησε. 463. Νυκτὶ ᾽Αλίαστος.] ᾽Αμετάτρεπτο, ἄπανστος. 

θύῇ.] Ἠτοι, τῇ ταχέως ἐπιλαμβανούση Ετύχθη.] Ἐγένετο. 
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